
  

Laboratório de 
Citogenética 
 

 

José Carlos Lima do Seixo 

Dissertação de Mestrado apresentada à 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto em  
Biologia Celular e Molecular  

2018 

L
a

b
o

ra
tó

rio
 d

e
 C

ito
g

e
n

é
tic

a
 

J
o

s
é
 C

a
rlo

s
 L

im
a
 d

o
 S

e
ix

o
 

M
S

c
 

FCUP 
2018 

2.º 
CICLO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratório de 
Citogenética 
 

 

 

José Carlos Lima do Seixo 
Mestrado em Biologia Celular e Molecular 
Departamento de Biologia 
2018 
 
Orientadora 
Cristina Isabel Fernandes Candeias, Técnica Superior de Saúde – ramo 
Genética, Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães/Centro 
Hospitalar Universitário do Porto E.P.E. 
 
Coorientadora 
Maria João Prata Martins Ribeiro, Professora associada, Faculdade de 
Ciências da Universidade do Porto (FCUP) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as correções determinadas 

pelo júri, e só essas, foram 

efetuadas. 

O presidente do júri, 

 

Porto,  / /  



FCUP I 
Laboratório de Citogenética  

 

Agradecimentos

Ao terminar este trabalho, desejo expressar o meu sincero reconhecimento pelo apoio 

e pelas contribuições de diversas pessoas a quem estou agradecido. 

À minha orientadora, Doutora Cristina Candeias, por toda a ajuda incansável, incentivo, 

apoio e boa disposição durante a elaboração deste trabalho. 

À Prof.ª Doutora Maria João Prata por todo o auxílio e dedicação facultados durante 

todas as etapas deste trabalho. 

À Prof.ª Doutora Natália Oliva Teles pela sua constante disponibilidade, auxílio e 

simpatia. 

A toda a equipa da unidade de citogenética do Centro de Genética Médica Doutor 

Jacinto Magalhães, todo o carinho, apoio e ensinamentos providenciados durante o 

estágio.  

Aos meus pais, Lúcia e Júlio, aos meus irmãos, Ana, Júlio e Rui e a toda a minha 

família, pelo incentivo, pelos conselhos e principalmente por todo o apoio que me deram 

ao longo desta etapa. 

A todos aqueles, que de uma forma direta ou indireta me incentivaram e ajudaram no 

decorrer do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 



FCUP II 
Laboratório de Citogenética  

 

 

Índice 

 

Agradecimentos ........................................................................................................... I 

Índice ........................................................................................................................... II 

Lista de abreviaturas ................................................................................................. IV 

Lista de tabelas ........................................................................................................... V 

Lista de figuras .......................................................................................................... VI 

Resumo ....................................................................................................................... 1 

Abstract ....................................................................................................................... 3 

Capítulo I - Citogenética Humana, perspetiva histórica ........................................... 4 

Capítulo II - Cromossomas e divisão celular ............................................................ 7 

2.1. Estrutura do cromossoma .................................................................................. 7 
2.2. Nomenclatura dos cromossomas humanos ....................................................... 8 
2.3. Divisão celular ................................................................................................. 11 

2.3.1. Ciclo celular ...................................................................................... 11 
2.3.2. Mitose ............................................................................................... 12 
2.3.3. Meiose .............................................................................................. 13 

Capítulo III - Anomalias cromossómicas ................................................................ 16 

3.1 Anomalias numéricas ....................................................................................... 16 
3.1.1.Euploidias .......................................................................................... 18 

3.1.1.1.Triploidia ................................................................................ 18 
3.1.1.2.Tetraploidia ............................................................................ 19 

3.1.2. Aneuploidias ..................................................................................... 19 
3.1.2.1. Síndrome de Down ............................................................... 20 
3.1.2.2. Síndrome de Edwards ........................................................... 21 
3.1.2.3. Síndrome de Klinefelter ......................................................... 22 
3.1.2.4. Síndrome de Turner .............................................................. 23 

3.2. Anomalias estruturais ...................................................................................... 24 
3.2.1. Duplicações ...................................................................................... 25 
3.2.2. Isocromossomas ............................................................................... 26 
3.2.3. Cromossoma marcador ..................................................................... 27 
3.2.4. Deleções ........................................................................................... 28 
3.2.5. Cromossomas em anel ..................................................................... 31 
3.2.6. Translocações ................................................................................... 31 
3.2.7. Inversões .......................................................................................... 35 

Capítulo IV - Diagnóstico citogenético .................................................................... 38 



FCUP III 
Laboratório de Citogenética  

 
4.1. Diagnóstico pré-natal ....................................................................................... 38 

4.1.1. Testes não invasivos ......................................................................... 39 
4.1.2. Teste invasivos ................................................................................. 39 

4.1.2.1. Amniocentese ....................................................................... 39 
4.1.2.2. Biópsia de vilosidades coriónicas .......................................... 40 

4.2. Diagnóstico pós-natal ...................................................................................... 41 

Capítulo V - Técnicas utilizadas no diagnóstico citogenético ............................... 43 

5.1. Citogenética convencional ............................................................................... 43 
5.1.1. Colheita e identificação das amostras ............................................... 43 

5.1.1.1. Amostras de sangue periférico .............................................. 43 
5.1.1.2. Amostras de líquido amniótico .............................................. 44 
5.1.1.3. Biópsias de tecidos sólidos ................................................... 44 
5.1.1.4. Identificação das amostras .................................................... 45 

5.1.2. Preparação das amostras para cultura .............................................. 45 
5.1.3. Incubação da amostra ....................................................................... 47 

5.1.3.1. Meio de cultura ..................................................................... 47 
5.1.3.2. L-Glutamina .......................................................................... 47 
5.1.3.3. Soro vitelo fetal ..................................................................... 47 
5.1.3.4. Antibióticos e fungicidas ........................................................ 48 
5.1.3.5. Estimulantes mitóticos .......................................................... 48 

5.1.4. Método de cultura ............................................................................. 48 
5.1.5. Parâmetros das culturas celulares .................................................... 49 
5.1.6. Manutenção da cultura ...................................................................... 50 
5.1.7. Manipulação celular .......................................................................... 52 

5.1.7.1. Inibidor mitótico ..................................................................... 53 
5.1.7.2. Solução hipotónica ................................................................ 53 
5.1.7.3. Fixador .................................................................................. 53 
5.1.7.4. Espalhamento ....................................................................... 54 

5.1.8. Coloração e bandeamento cromossómico ........................................ 55 
5.1.8.1. Bandeamento GTG/GTL (bandas G, usando Tripsina e corante 

Giemsa/Leishman) ................................................................. 56 
5.1.8.2. Coloração AgNOR (Coloração com nitrato de prata das regiões 

organizadoras dos nucléolos) ................................................. 56 
5.1.8.3. Bandeamento CBG (bandas C usando hidróxido de Bário e 

corante Giemsa) ..................................................................... 57 
5.1.9. Análise cromossómica microscópica ................................................. 58 

5.2. Citogenética molecular .................................................................................... 59 
5.2.1. Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) ......................................... 59 
5.2.2. Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA) ................ 61 
5.2.3. array Comparative Genomic HybriFdization (aCGH) ......................... 63 

Capítulo VI – Componente prática ........................................................................... 65 

6.1. Case report: Um caso raro de síndrome de 48,XXXY com seis linhas celulares.
 ............................................................................................................................... 69 

Capítulo VII - Considerações finais ......................................................................... 72 

Capítulo VIII - Referências bibliográficas ................................................................ 74 

 

 



FCUP IV 
Laboratório de Citogenética  

 

Lista de abreviaturas 

2n   Diplóide 

aCGH   array Comparative Genomic Hybridization (aCGH) 

AgNor  Região organizadora do nucléolo com nitrato de prata 

CBG   Bandas C, por Hidróxido de bário usando Giemsa 

CGH   Comparative Genomic Hybridization 

CGMJM  Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães 

Cy3  Cianina 3 

Cy5  Cianina 5 

DNA   Ácido desoxirribonucleico  

DPN   Diagnóstico pré-natal 

ECA  European Cytogenetics Association 

EDTA  Ethylenediamine Tetraacetic Acid 

FISH   Fluorescense In Situ Hybridization 

G0   Gap 0 

G1  Gap 1 

G2   Gap 2  

GTG  Bandas G, usando tripsina e corante Giemsa 

GTL   Bandas G, usando tripsina e corante Leishman 

QI   Quociente de inteligência 

ISCN  Internacional System for human Cytogenetic Nomenclature 

MLPA  Multiplex Ligation-dependente Probe Amplification 

n  Haplóide 

NIPT  Non-Invasive Prenatal Testing 

NOR  Região organizadora do nucléolo 

p  Braço curto 

PCR  Polymerase Chain Reaction 

q  Braço longo 

RNA  Ácido ribonucleico 

S  Fase de síntese 

SA  Síndrome de Angleman 

SPW  Síndrome de Prader-Willi 

UPD   Dissomia uniparental 

 



 
FCUP V 

Laboratório de Citogenética  

 

Lista de tabelas 

Tabela 1 - Descrição da composição cromossómica e as características de cada grupo (A-

G). Adaptado de McGowan-Jordan et al. (2016). 

Tabela 2 - Descrição das indicações clínicas, número de células contadas, número de 

células analisadas e os cariótipos obtidos para os casos estudados. 

Tabela 3 - Número de células relativas a cada linha celular analisadas por FISH e 

citogenética convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FCUP VI 

Laboratório de Citogenética  

 

Lista de figuras 

Figura 1 - Representação de cromossomas metafásicos obtidos por Tijo e Levan em 1956. 

Metáfase de fibroblastos embrionários, obtida por tratamento com colquicina, que 

possibilitou a primeira contagem correta do número cromossómico humano. Adaptado de 

Tjio and Levan (1956).  

Figura 2 – Classificação dos cromossomas consoante a posição do centrómero. Adaptado 

de Keagle (2013).  

Figura 3- Ideograma do padrão de bandas G para o cromossoma 20 com uma resolução 

de 700 bandas. As bandas escuras representam bandas G positivas e a heterocromatina 

é representa a tracejado.  Adaptado de McGowan-Jordan et al. (2016).  

Figura 4 – Duração aproximada das etapas do ciclo celular. Adaptado de Barch and Lawce 

(2017).  

Figura 5 – Diferentes fases da divisão mitótica. Durante a prófase ocorre simultaneamente 

a condensação e o início da formação do fuso acromático. A rutura da membrana nuclear 

marca o início da prometáfase e alguns microtúbulos começam a associar-se aos 

cinétocoro dos cromatídeos irmãos. Durante a metáfase os cromossomas são alinhados 

na placa equatorial pela atuação das fibras do fuso. Os cromossomas duplicados são 

separados durante na anáfase e migram de modo a formar duas células filhas aquando da 

formação dos dois núcleos na telófase. A citocinese é a última fase, na qual são originadas 

duas células filhas individualizadas com o mesmo conteúdo genético. Adaptado de Barch 

and Lawce (2017).  

Figura 6 - Representação simplificada das fases da meiose. Durante a prófase I, há a 

condensação progressiva dos cromossomas e forma-se o complexo sinaptonémico, 

possibilitando a ocorrência do crossing-over. Na metáfase I, os bivalentes alinham-se 

aleatoriamente na placa equatorial e são separados na anáfase I. Durante a telófase 

formam-se os invólucros nucleares envolvendo os dois conjuntos cromossómicos 

haplóides. Depois da divisão citoplasmática na telófase I, os cromossomas iniciam a 

meiose II em metáfase II, onde vai ocorrer a divisão equacional dos cromossomas, 

semelhante à mitose. O resultado final são quatro células filhas contendo cada uma 23 

cromossomas com um cromatídeo. Adaptado de Pierce (2009).  

file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002693
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002693
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002693
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002693
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002694
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002694
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002695
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002695
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002695
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002696
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002696
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002697
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002697
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002697
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002697
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002697
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002697
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002697
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002697
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002697
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002698
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002698
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002698
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002698
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002698
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002698
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002698
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002698
file:///C:/Users/Asus/Documents/Mestrado/Estágio/relatório_estágio/Relatório%20de%20estágio%204ºversão.docx%23_Toc526002698


 
FCUP VII 

Laboratório de Citogenética  

 

Figura 7 - Representação esquemática da não-disjunção meiótica e mitótica. (a) A não-

disjunção durante a meiose I origina gâmetas dissómicos e nulissómicos que após 

fertilização com gâmetas normais, vão originar zigotos trissómicos (2n+1) e monossómios 

(2n-1), (b) a não-disjunção durante a meiose II origina dois gâmetas normais, um 

nulissómico e um dissómico, que após fertilização podem originar zigotos trissómicos, 

monossómicos ou células diplódes normais e (c) a não-disjunção mitótica origina duas 

linhas celulares (trissómica e monossómica). Adaptado de Pierce (2009).  

Figura 8 – Cariograma com bandas GTL representativo de uma triploidia (cariótipo 

69,XXX). Cedido pelo CGMJM.  

Figura 9 – Cariograma com bandas GTL representativo de uma trissomia 21 (cariótipo 

47,XX,+21). Cedido pelo CGMJM.  

Figura 10 - Cariograma com bandas GTL representativo de uma trissomia 18 (cariótipo 

47,XX,+18). Cedido pelo CGMJM.  

Figura 11 – Cariograma com bandas GTL representativo do cariótipo 47,XXY. Cedido pelo 

CGMJM.  

Figura 12 – Cariograma com bandas GTL referente a um cariótipo 45,X. Cedido pelo 

CGMJM.  

Figura 13 - Alguns dos mecanismos sugeridos para a formação de isocromossomas. 

Adaptado de Kaiser-Rogers and Rao (2013).  

Figura 14 - FISH em preparações metafásicas com uma sonda centromérica específica 

para o cromossoma X, de modo a identificar o cromossoma marcador. Assinalado pela 

seta. Cedido pelo CGMJM.  

Figura 15 - Representação esquemática de uma deleção intersticial (a) e de uma deleção 

terminal (b). Adaptado de Shaffer (2001).  
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Figura 19 – Cariograma com bandas GTL representativo de uma translocação 

robertsoniana [cariótipo 45,XX,rob(13;14)]. O cromossoma derivativo está assinalado com 

uma seta. Cedido pelo CGMJM.  

Figura 20 - Diferentes padrões de segregação para um portador de uma  translocação 

robertsoniana. Adaptado de Moore and Best (2001).  

Figura 21 - Representação esquemática para a ocorrência de inversões pericêntricas (a) 

e paracêntricas (b). Adaptado de Shaffer (2001).  

Figura 22 - Produtos meióticos resultantes de um crossover dentro do inversion loop 

paracêntrico e pericêntrico. (a) No caso de portadores de uma inversão pericêntrica, o 

crossover que ocorre dentro do inversion loop após o emparelhamento, vai gerar um 

cromossoma dicêntrico e um cromossoma acêntrico. O fragmento acêntrico é perdido e há 

a quebra aleatória da ponte dicêntrica. Desta forma, no final da meiose, os cromatídeos 

envolvidos no crossover vão apresentar deleções. (b) Relativamente a portadores de uma 

inversão pericêntrica, o crossover no loop vai gerar, como produtos finais da meiose, 

cromatídeos com deleções e duplicações. Adaptado de Griffiths et al. (2015).  

Figura 23 – Representação de uma amniocentese transabdominal. O procedimento é 

realizado com auxílio de uma sonda ecográfica e uma agulha. O líquido amniótico obtido 

pode ser utilizado numa variedade de estudos laboratoriais, incluindo os citogenéticos. 

Adaptado de Binns and Hsu (2001).  

Figura 24 – Biópsia de vilosidades coriónicas (BVC). O procedimento é realizado com 

auxílio de uma sonda ecográfica e uma agulha. Adaptado de Binns and Hsu (2001).  

Figura 25 - Representação de uma amostra de vilosidades coriónicas após a remoção à 

lupa do tecido materno.  

Figura 26 – Imagens das estufas utilizadas no CGMJM. (a) Estufa de CO2, utilizada nas 

culturas de biópsias de tecidos sólidos e líquidos amnióticos. (b) Estufa sem fornecimento 

de CO2, utilizada em culturas de amostras de sangues periféricos.  

Figura 27 - Representação esquemática do processo de manipulação celular. Adaptado 

de Lawce and Brown (2017).  
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Figura 28 - Representação do comportamento das células ao longo da evaporação do 

fixador durante o espalhamento. Adaptado de Barch and Lawce (2017).  

Figura 29 - Metáfase com cromossomas com bandeamento GTL. Cedido pelo CGMJM.  

Figura 30 - Metáfase com cromossomas com a coloração AgNOR. Cedido pelo CGMJM.  

Figura 31 - Metáfase com cromossomas com bandeamento CBG. Cedida pelo CGMJM.  

Figura 32 - Representação esquemática das etapas chave da técnica de FISH. A sonda 

marcada com um fluorocromo e o DNA alvo são desnaturados. Após a hibridação, por 

complementaridade entre o DNA alvo e a sonda, a região cromossómica de interesse vai 

permanecer marcada com o(os) fluorocromo(os), tornando-se passível de análise do sinal 

de fluorescência no microscópio de fluorescência. Adaptado de Wippold and Perry (2007).  

Figura 33 - Representação esquemática da técnica de MLPA. O primeiro passo (a), 

compreende a desnaturação da amostra e posterior hibridação das sondas. A hibridação 

da sonda ocorre pela ligação adjacente dos dois oligonucleótidos às respetivas sequências 

alvo. Durante o segundo passo (b), os dois oligonucleótidos adjacentes são ligados por 

uma ligase termoestável. Posteriormente, todas as sondas são amplificadas via PCR 

usando apenas um par de primers (c). Pelo facto das sequências stuffer serem variáveis 

entre sondas, o produto de amplificação de cada uma vai ser único. Finalmente, o último 

passo (d) compreenderá a separação dos produtos de amplificação por eletroforese capilar 

e posterior análise dos resultados. Adaptado de Willis et al. (2012).  

Figura 34 - Representação esquemática da técnica de aCGH. O procedimento é 

caracterizado pelo isolamento de DNA do paciente e do controlo. Ambas amostras são 

diferencialmente marcadas com dois fluorocromos, Cy5 e Cy3 respetivamente. As 

amostras são co-hibridizadas com diversas sondas conhecidas em array. As sondas estão 

organizadas numa grelha de spots numa placa. O scanner deteta as diferentes 

intensidades de fluorescência e o software de análise calcula o rácio de Cy5/Cy3, 

possibilitando a deteção de deleções ou duplicações. Adaptado de Colaianni et al. (2016).  

Figura 35 - FISH em preparações cromossómicas metafásicas com uma sonda 

centromérica do cromossoma X. (a) Metáfase 46,XY e (b) Metáfase 51,XXXXXY.  

Figura 36 - Cariogramas resultantes do bandeamento GTL. (a) Cariograma 51,XXXXXXY 

e (b) Cariograma 48,XXXY.  
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Resumo 

 A citogenética humana teve o início do seu desenvolvimento e translação à área 

clínica em 1956 com a descoberta do número correto de cromossomas da nossa espécie. 

Durante os anos seguintes, diversos síndromes cromossómicos associados a alterações 

do número de cromossomas foram descritos. Após o desenvolvimento de novas técnicas 

de culturas celulares, bandeamento e moleculares, diversas anomalias estruturais foram 

igualmente descritas. Desde então foi estabelecido que as anomalias cromossómicas 

contribuem significativamente para as doenças genéticas tendo por isso um grande 

impacto na saúde pública. 

 O principal objetivo da citogenética clínica passa pela diagnóstico das anomalias 

cromossómicas. Estas anomalias podem ser numéricas ou estruturais. As euploidias 

correspondem a alterações numéricas que envolvem conjuntos completos de 

cromossomas. Quando a anomalia envolve a perda ou ganho de um número de 

cromossomas inferior ao número haplóide humano é denominada como aneuploidia. As 

anomalias estruturais são alterações que podem ocorrer de novo ou podem ser herdados. 

Estas podem incluir duplicações, isocromossomas, cromossomas marcadores, deleções, 

cromossomas em anel, translocações e inversões.  

 O estudo citogenético constitucional pode ser realizado em contexto de diagnóstico 

pré e pós-natal. As técnicas utilizadas incluem a metodologia convencional para a obtenção 

do cariótipo bem como técnicas de citogenética molecular como a Fluorescence In Situ 

Hybridization (FISH), o Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA) e o array 

Comparative Genomic Hybridization (aCGH). Todos os resultados obtidos usando estas 

técnicas devem ser descritos usando o Internacional System for human Cytogenetic 

Nomenclature (ISCN).  

 Durante este estágio curricular na Unidade de Citogenética do Centro de Genética 

Médica Doutor Jacinto Magalhães/Centro Hospitalar Universitário do Porto E.P.E., entre 

19/09/2017 e 29/09/2018, foram realizadas aproximadamente 550 culturas de sangues 

periféricos bem como as subsequentes manipulações celulares e bandeamentos. Foram 

ainda estudadas 39 amostras de sangue periférico com diversas indicações clínicas de 

entre as quais se destacaram dois mosaicos de cromossomas sexuais com diversas linhas 

celulares. Um deles representa um caso raro de síndrome 48,XXXY com seis linhas 

celulares e é descrito com maior pormenor neste relatório. Para o estudo deste caso para 
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além da citogenética convencional, foi também realizada a FISH com uma sonda específica 

para o centrómero do cromossoma X.  

Palavras-chave: Cromossoma, diagnóstico citogenético, anomalias cromossómicas, 

cariótipo. 
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Abstract 

 

 The development of human cytogenetics began its translation to the clinical area in 

1956 with the discovery of the correct number of chromosomes of our species. During the 

following years several chromosomal syndromes associated with chromosome number 

changes were described. After the improvement of new cell culture, banding and molecular 

techniques, several structural rearrangements were also described. It has since been 

recognized that chromosomal anomalies contribute significantly to genetic diseases and 

thus have a major impact on public health. 

 

 The main objective of clinical cytogenetics is to diagnose chromosomal 

abnormalities, which may be numerical or structural. Euploidies correspond to numerical 

changes involving complete sets of chromosomes. When the anomaly involves the loss or 

the gain of a number of chromosomes lower than the human haploid number it is designated 

as aneuploidy. Structural rearrangements are changes that may occur de novo or may be 

inherited from parents. These may include duplications, isochromosomes, marker 

chromosomes, deletions, ring chromosomes, translocations and inversions. 

 

 In cytogenetics a constitutional chromosomal study may be performed in pre and/or 

postnatal diagnosis contexts. The available techniques include the conventional 

methodology to obtain the karyotype as well as molecular cytogenetic techniques such as 

Fluorescence In Situ Hybridization (FISH), Multiplex Ligation-dependent Probe 

Amplification (MLPA) and array Comparative Genomic Hybridization (aCGH). All the results 

using these techniques must be described using the International System for Human 

Cytogenetic Nomenclature (ISCN). 

 

 During this supervised training in the Cytogenetics Unit of Centro de Genética 

Médica Doutor Jacinto Magalhães/Centro Hospitalar Universitário do Porto E.P.E., between 

19/09/2017 and 29/09/2018, approximately 550 cultures of peripheral blood samples were 

set up and subsequent cell harvests and chromosome bandings were performed. 

Chromosome analysis was fully performed in 39 peripheral blood samples with different 

clinical indications which revealed several abnormal results, including two cases of sex 

chromosome mosaicism with several cell lines. To complement the study of one of these 

cases FISH with a centromere-specific probe for the X chromosome was also made.  

  

Key words: Chromosome, cytogenetic diagnosis, chromosomal abnormalities, karyotype. 
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Capítulo I - Citogenética Humana, perspetiva 

histórica 

 
A primeira descrição registada de cromossomas humanos foi feita por J. Arnold em 

1879 (Arnold, 1879). Walter Fleming, em 1882, publicou a primeira ilustração de um 

cromossoma Humano (Flemming, 1882) e em 1900, foi formalmente elaborada a teoria da 

hereditariedade cromossómica por Sutton e Boveri. Sutton definiu o ramo da biologia que 

estuda os cromossomas como citogenética (Sutton, 1903, Boveri, 1902).  

Apesar do desenvolvimento vertiginoso das lentes óticas, corantes e técnicas de 

manipulação, existia ainda alguma dificuldade em visualizar e discriminar adequadamente 

os cromossomas humanos. Por exemplo em 1923, Painter reportou que o número de 

cromossomas seria de 48 (Painter, 1923). Hsu, em 1952, sugeriu que a análise dos 

cromossomas seria facilitada através do estudo de culturas celulares em vez de secções 

histológicas. Baseando-se neste princípio, Hsu examinou culturas celulares embrionárias, 

a partir das quais obteve ilustrações de metáfases mitóticas assim como um ideograma 

dos 48 cromossomas humanos (Hsu, 1952). Curiosamente, o sucesso de Hsu surgiu de 

um erro no procedimento laboratorial, no qual a lavagem das culturas foi feita com uma 

solução hipotónica em vez de uma solução isotónica. A solução hipotónica provocou a 

entrada de água nas células promovendo a turgescência das mesmas e a separação dos 

cromossomas, facilitando a sua visualização (Hsu, 1952).  

Quatro anos mais tarde Tjio e 

Levan, baseando-se na técnica de Hsu, 

conseguiram espalhar cromossomas 

humanos com a qualidade suficiente 

para realizar a primeira contagem 

consistente do número de cromossomas 

(Figura 1). Assim, contrariamente ao 

que tinha sido reportado por Hsu e 

Painter, o número cromossómico 

diplóide humano é de 46 (Tjio and 

Levan, 1956). 

 

Figura 1 - Representação de cromossomas metafásicos obtidos 
por Tijo e Levan em 1956. Metáfase de fibroblastos embrionários, 
obtida por tratamento com colquicina, que possibilitou a primeira 
contagem correta do número cromossómico humano. Adaptado de 
Tjio and Levan (1956). 
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Em 1959, Lejeune et al. estudaram culturas de fibroblastos de pacientes com 

síndrome de Down, mostrando que estes tinham uma anomalia cromossómica 

caracterizada pela presença de um cromossoma supranumerário. A trissomia reportada 

envolvia um dos pares de cromossomas mais pequenos e foi posteriormente denominada 

de trissomia 21 (Lejeune et al., 1959). No mesmo ano, Ford et al. reportaram que mulheres 

com síndrome de Turner, aparentemente tinham 45 cromossomas com apenas um 

cromossoma X (Ford et al., 1959). Por sua vez, Jacobs e Strong, demonstraram que 

homens com síndrome de Klinefelter tinham 47 cromossomas, com a presença de um 

cromossoma X supranumerário (Jacobs and Strong, 1959). Pouco depois da correlação 

estabelecida por Lejeune et al., foram descritas novas anomalias autossómicas. Em 1960, 

Patau et al. descreveram duas crianças com um cromossoma 13 extra, com fenótipo 

distinto dos pacientes com síndrome de Down (Patau et al., 1960). Edwards et al. 

reportaram um novo síndrome que envolvia a trissomia do cromossoma 18, resultando num 

fenótipo distinto das trissomias previamente descritas. (Edwards et al., 1960). Em 1964, 

Lejeune et al. descreveram a primeira anomalia cromossómica estrutural, o síndrome cri 

du chat. Neste caso, as três crianças estudadas tinham uma deleção terminal do braço 

curto do cromossoma 5 (Lejeune et al., 1964). 

Diferentes avanços técnicos facilitaram o estudo dos cromossomas, contudo 

poucas anomalias cromossómicas estruturais tinham sido descritas, muito devido à 

incapacidade de identificar individualmente cada cromossoma, e mais importante, regiões 

dentro do mesmo cromossoma. Assim, a citogenética clínica permaneceu estagnada até 

que Caspersson descreveu a primeira técnica de bandeamento cromossómico usando 

mostarda de quinacrina como corante. Desta forma, Caspersson descreveu um padrão de 

bandas único, característico de cada par cromossómico (Caspersson et al., 1968, 

Caspersson et al., 1970). Apesar de inovadora, a técnica desenvolvida por Caspersson era 

bastante morosa e requeria o uso de microscópios de fluorescência bastante dispendiosos. 

Assim, em 1971 Drets e Shaw desenvolveram um método significativamente mais simples 

que produzia padrões de bandas similares, usando pré-tratamento salino e alcalino seguido 

de uma coloração com corante Giemsa (Drets and Shaw, 1971). Este método e as suas 

variantes ajudaram à aplicação generalizada da citogenética, facilitando a descrição de 

anomalias cromossómicas que incluíam translocações, inversões, inserções, mosaicismos 

e outros rearranjos e a sua associação a diferentes síndromes. 

Apesar do desenvolvimento das técnicas de bandeamento, diversas anomalias 

cromossómicas permaneciam ainda por identificar em vários pacientes, muito devido à 
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baixa resolução destas técnicas. Assim, o desenvolvimento da técnica de Fluorescence In 

Situ Hybridization (FISH) foi revolucionário na área da citogenética. A técnica permitiu a 

localização cromossómica e nuclear de sequências específicas de DNA, tornando-as 

visíveis ao microscópio. Apesar de já terem sido usadas sondas de DNA e RNA marcadas 

radioativamente em 1969 (Pardue and Gall, 1969, John et al., 1969), a metodologia só 

avançou significativamente quando, em 1982, se incorporou a marcação fluorescente 

(Langer-Safer et al., 1982, Van Prooijen-Knegt et al., 1982). Avanços posteriores como o 

desenvolvimento das marcações das sondas, o progresso da microscopia de fluorescência 

e o melhoramento de alguns aspetos técnicos cruciais, permitiram aumentar a resolução 

da FISH 10 mil vezes em menos de 15 anos (Landegent et al., 1985).  

Graças à constante investigação na área da genética, foi possível identificar regiões 

cada vez mais pequenas do cariótipo. O grande avanço seguinte da citogenética veio com 

a realização de diagnóstico a nível genómico para a perda e ganho de material 

cromossómico, sem necessidade de analisar diretamente os cromossomas dos pacientes. 

A técnica denomina-se de array Comparative Genomic Hybridization (aCGH) e é uma 

variação mais precisa do método CGH desenvolvido em 1992 por Olli Kallioniemi et al 

(Kallioniemi et al., 1992). Desde a sua descoberta, a técnica tem vindo a ser aperfeiçoada. 

Pelo facto de ter maior resolução, ser automatizada e consumir menos tempo que análise 

de cariótipos, atualmente o aCGH é muito utilizado nos laboratórios de citogenética clínica. 
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Capítulo II - Cromossomas e divisão celular 

 

2.1. Estrutura do cromossoma 
 

Como foi inicialmente referido por Sutton, a citogenética estuda os aspetos 

celulares da hereditariedade, em especial os cromossomas (Sutton, 1903). A molécula do 

ácido desoxirribonucleico (DNA) é o material da hereditariedade e influencia todos os 

aspetos funcionais e estruturais do corpo humano. Uma única molécula de DNA e as 

proteínas associadas, compreendem a cromatina, a unidade básica dos cromossomas. As 

proteínas associadas ao DNA podem ser classificadas como proteínas histónicas ou não-

histónicas. As histonas são altamente conservadas e participam na condensação dos 

cromossomas enquanto as proteínas não-histónicas, para além de participarem na 

condensação cromossómica, podem atuar na regulação da atividade génica ou funcionar 

como enzimas (p.ex. DNA e RNA polimerase) (Gardner et al., 2011, Uzman, 2003).  

A cromatina pode ser classificada como eucromatina ou heterocromatina. A 

eucromatina é desenrolada, estendida e é constituída por genes ativos replicados 

precocemente na fase S. A heterocromatina pode ser constitutiva ou facultativa. A primeira 

é constituída por repetições simples e está geralmente localizada na região 

pericentromérica de todos os cromossomas e na extremidade distal do cromossoma Y. 

Nestas regiões não há genes transcritos explicando o facto de algumas variações nestas 

zonas aparentemente não terem nenhum efeito fenotípico (Gardner et al., 2011, Keagle, 

2013). A heterocromatina facultativa, resulta de mecanismos de silenciamento genético 

como o que ocorre durante a inativação aleatória de um dos cromossomas X nas mulheres. 

O DNA não é repetitivo, mas partilha o nível de condensação da heterocromatina 

constitutiva. Estas regiões podem ser descompactadas tornando-se novamente 

transcricionalmente ativas (Keagle, 2013). 

Os cromossomas, estão localizados no núcleo de todas as células humanas e cada 

um contém 23 pares distintos de cromossomas (excetuando as hemácias e algumas 

células da linhagem germinativa). Visto que o DNA de uma célula diplóide humana é 

consideravelmente extenso, este tem de ser muito condensado de modo a alojar-se no 

núcleo (Uzman, 2003). 

Estruturalmente, um cromossoma metafásico é constituído por dois cromatídeos 

irmãos compostos por DNA compactado. Funcionalmente podem ser distinguidas três 
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regiões: telómero, centrómero e a região organizadora do nucléolo (NOR) (Wanner and 

Formanek, 2000).  

Os telómeros são estruturas especializadas que desempenham diversas funções 

chave: selam as extremidades dos cromossomas mantendo a integridade estrutural; 

asseguram a replicação completa do DNA; ajudam ao posicionamento dos cromossomas 

no núcleo e ao emparelhamento inicial durante a sinapse na meiose (Lu et al., 2013, 

Gardner et al., 2011). Os telómeros contem repetições em tandem da sequência 

nucleotídica TTAGGG ao longo de 3-20 kb nas terminações dos cromossomas (Moyzis et 

al., 1988).  

O centrómero é uma constrição que une os dois cromatídeos irmãos e é constituído 

maioritariamente por DNA satélite (Wanner and Formanek, 2000). O centrómero é 

constituído pelo cinetocoro, uma estrutura proteica complexa que funciona como ponto de 

ancoragem dos microtúbulos do fuso acromático responsáveis pela separação e migração 

dos cromossomas durante a divisão celular (Keagle, 2013, Pierce, 2002). 

A região organizadora do nucléolo (NOR), participa na formação do nucléolo e 

encontra-se localizadas nos stalks dos cromossomas acrocêntricos. A NOR é também 

responsável pela codificação de RNAr (Uzman, 2003, Pierce, 2002). 

2.2. Nomenclatura dos cromossomas humanos 

Quando nos anos 50 Tjio e Levan reportaram o número correto de cromossomas 

(Tjio and Levan, 1956), surgiu a necessidade de desenvolver uma nomenclatura universal 

que permitisse descrever os cromossomas humanos e as anomalias cromossómicas. 

Assim, em 1960 um grupo de investigadores criaram uma ferramenta de comunicação hoje 

conhecida como Internacional System for human Cytogenetic Nomenclature (ISCN). Esta 

ferramenta funciona como um método de escrita utilizado para descrever anomalias 

cromossómicas (Slovak et al., 2013). 

As células somáticas humanas são constituídas por 23 pares de cromossomas (22 

pares de autossomas e um par de heterossomas ou cromossomas sexuais). Durante a 

construção do cariograma, os autossomas são numerados de 1 a 22 por ordem 

decrescente de tamanho (com exceção do cromossoma 21 que é inferior ao 22). Os 

cromossomas sexuais são denominados de X e Y. O complemento sexual feminino é XX 

e o masculino XY. Os cromossomas são divididos num braço curto (p) e longo (q) pelo 

centrómero (Slovak et al., 2013).  



 
FCUP 9 

Laboratório de Citogenética  

 

Consoante a posição do centrómero, os cromossomas podem ser classificados 

como acrocêntricos, metacêntricos ou submetacêntricos (Figura 2). Os cromossomas 

acrocêntricos têm o centrómero junto a uma extremidade, nos submetacêntricos o 

centrómero cria um braço curto e um braço longo e finalmente nos cromossomas 

metacêntricos o centrómero cria um braço curto e um braço longo com tamanhos similares 

(Keagle, 2013).  

Quando os cromossomas são corados com métodos que não produzem bandas 

podem ser organizados em sete grupos distintos (A-G) consoante o seu tamanho e posição 

do centrómero (Tabela 1). 

 

 

Grupo Cromossomas Composição 

A 1-3 
Cromossomas metacêntricos grandes distintos entre si 

relativamente ao tamanho e posição do centrómero 

B 4-5 Cromossomas submetacêntricos grandes 

C 6-12, X 
Metacêntricos de tamanho médio ou cromossomas 

submetacêntricos. O cromossoma X representa o maior 
cromossoma deste grupo 

D 13-15 Acrocêntricos de tamanho médio com satélites 

E 16-18 
Metacêntricos relativamente pequenos ou cromossomas 

submetacêntricos 

F 19-20 Cromossomas metacêntricos pequenos 

G 21-22, Y 
Cromossomas acrocêntricos pequenos com satélites e o 

cromossoma Y  

Figura 2 – Classificação dos cromossomas consoante a posição do centrómero. 
Adaptado de Keagle (2013). 

Tabela 1 - Descrição da composição cromossómica e as suas característica de cada grupo 
(A-G). Adaptado de McGowan-Jordan et al. (2016).  
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O surgimento das técnicas de bandeamento cromossómico tornaram possível a 

identificação de cada cromossoma e de regiões dentro do mesmo cromossoma, recorrendo 

ao padrão de bandas específico de cada cromossoma.  

 Uma banda é definida como parte de um cromossoma que é distinta dos seus 

segmentos adjacentes, surgindo mais clara ou escura consoante a técnica usada. Por 

definição não existe o conceito de interbanda. As bandas por sua vez estão localizadas em 

diversas regiões ao longo dos braços cromossómicos. A numeração das bandas e regiões 

é realizada de forma crescente do centrómero para as extremidades. O centrómero é 

designado como 10, a região em direção ao braço curto é designada como p10 e a região 

voltada para o braço longo q10 (McGowan-Jordan et al., 2016). 

 De modo a designar uma banda específica, 

por exemplo para identificar uma anomalia, deve ter-

se em consideração o número do cromossoma, o 

símbolo do braço, o número da região e o número da 

banda dentro dessa região (McGowan-Jordan et al., 

2016). A designação deve ser escrita sem qualquer 

espaço. Quando uma banda é subdividida, um ponto 

decimal é colocado após o número da banda original 

seguido do número da sub-banda. Em cariótipos de 

alta resolução, um sub-banda pode subdividir-se em 

sub-sub-bandas, a identificação da mesma deve ser 

feita após o número da sub-banda sem espaço ou 

pontuação adicional (McGowan-Jordan et al., 2016). 

Por exemplo na Figura 3, a banda 13.11 deve ser 

designada como 20p13.11 (cromossoma 20, braço 

curto, região 1, banda 3, sub-banda 1 e sub-sub-

banda 1).  

 A descrição do cariótipo reporta o número total de cromossomas, o complemento 

sexual e a descrição de qualquer anomalia. O uso correto da pontuação na nomenclatura 

é chave para o contexto e o significado do cariótipo. O ISCN de 2016 (McGowan-Jordan et 

al., 2016) providencia uma descrição detalhada de toda a nomenclatura que deve ser 

seguida para reportar anomalias cromossómicas detetadas por citogenética clássica ou 

molecular (FISH, MLPA e aCGH).  

 

Figura 3- Ideograma do padrão de bandas 
G para o cromossoma 20 com uma 
resolução de 700 bandas. As bandas 
escuras representam bandas G positivas e 
a heterocromatina é representa a tracejado.  
Adaptado de McGowan-Jordan et al. (2016). 
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2.3. Divisão celular 

Pelo facto de muitas anomalias cromossómicas advirem de erros na divisão celular 

e pela necessidade de obtenção de células em divisão para realizar estudos 

cromossómicos, torna-se imperativo ter um conhecimento básico da divisão celular. 

Existem dois tipos de divisão: a mitose e a meiose. A mitose ocorre nas células somáticas 

enquanto a meiose ocorre apenas nas células da linha germinativa (Regateiro, 2003). 

2.3.1. Ciclo celular 
 

O ciclo celular compreende um longo período de tempo, aproximadamente 17-18 h 

(Barch and Lawce, 2017). A duração do ciclo nas células humanas é variável, sendo mais 

curto no período fetal e mais longo na etapa pós-natal. Adicionalmente, a duração do ciclo 

celular e as etapas associadas varia entre diferentes tecidos (Regateiro, 2003). Do ponto 

de vista genético, a divisão celular desempenha um papel chave na medida em que 

promove a transmissão da informação genética da célula mãe para as células filhas 

(Pierce, 2002).  

O ciclo celular pode ser dividido em interfase e na fase mitótica (M). A interfase 

compreende as fases G1 (gap 1), S (synthesis), G2 (gap 2) (Figura 4).  

A fase G1 inicia-se após a fase M e apresenta um duração bastante variável, 

geralmente 9 h (Barch and Lawce, 2017, Regateiro, 2003). Os cromossomas existem sob 

a forma de um filamento descompactado, a célula está metabolicamente ativa e há síntese 

de diversos componentes celulares e proteínas necessárias para a divisão celular, 

principalmente enzimas housekeeping essenciais para a subsequente replicação do DNA 

(Pierce, 2002, Regateiro, 2003). Se a célula não prosseguir para a fase S e permanecer 

Figura 4 – Duração aproximada das etapas do ciclo 
celular. Adaptado de Barch and Lawce (2017). 
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durante um longo período em G1, fica “parada” em fase gap zero (G0) (Pierce, 2002). A 

progressão para a fase S depende de fatores extracelulares (p.ex. condições nutritivas) e 

celulares (p.ex. tamanho celular) (Regateiro, 2003). 

Após a fase G1, a célula entra na fase S que tem uma duração aproximada de 5 h 

(Barch and Lawce, 2017). Nesta fase ocorre replicação complementar e semiconservativa 

do DNA. A replicação das regiões cromossómicas não ocorre simultaneamente, por 

exemplo os genes housekeeping são replicados precocemente enquanto que as regiões 

centroméricas de heterocromatina são replicadas tardiamente (Regateiro, 2003). Apesar 

da célula já estar comprometida para a divisão celular, a síntese de DNA deve ocorrer 

antes de prosseguir para a fase G2 (Pierce, 2002).  

A fase G2, tem uma duração aproximada de 3 h (Barch and Lawce, 2017). Nesta 

fase ocorrem algumas reações bioquímicas indispensáveis para a divisão celular. Durante 

a interfase, é importante referir que os cromossomas estão descompactados, tornando 

impossível realizar qualquer observação dos mesmos ao microscópio ótico (Keagle, 2013, 

Pierce, 2002). 

 2.3.2. Mitose 
 

A fase M tem uma duração aproximada de 1 h (Barch and Lawce, 2017). Neste 

período há a separação dos cromatídeos irmãos e a célula sofre uma divisão 

citoplasmática. Apesar de ser um processo contínuo pode ser dividido no período de 

divisão nuclear (mitose), que inclui a prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase, 

e período de divisão citoplasmática (citocinese) (Figura 5) (Pierce, 2002).  

Durante a prófase, os cromossomas duplicados começam a condensar-se, 

tornando-os visíveis ao microscópio ótico no final desta fase (Regateiro, 2003). Os 

centríolos dividem-se e migram para polos opostos da célula, os microtúbulos começam a 

formar-se a partir destes criando o fuso acromático responsável por movimentar os 

cromossomas durante a mitose (Pierce, 2002, Regateiro, 2003). A desintegração da 

membrana nuclear marca o início da prometáfase. As pontas de alguns microtúbulos 

entram na zona nuclear e começam a associar-se aos cromossomas, ancorando-se nos 

cinétocoros dos cromatídeos irmãos (Keagle, 2013). Durante a metáfase, através do 

movimento dos microtúbulos do fuso, os cromossomas são colocados na placa equatorial 

entre os dois centríolos. Durante esta fase os cromossomas atingem o ponto máximo de 

condensação, sendo este o estágio predileto para realizar estudos citogenéticos (Pierce, 

2002, Keagle, 2013). A anáfase inicia-se quando os cromatídeos irmãos se separam pela 
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ação das fibras do fuso acromático, movimentando-se para polos opostas da célula. O 

início da telófase é marcado pela chegada dos cromossomas aos polos do fuso. A 

membrana nuclear é formada em redor a cada conjunto de cromossomas, originando dois 

núcleos separados. Finalmente ocorre a divisão citoplasmática da célula binucleada, 

originando duas células filhas com material genético igual ao da célula percursora (Keagle, 

2013, Pierce, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3.3. Meiose 
 

A mitose ocorre nas células somáticas, no entanto nas células germinativas existe 

um tipo de divisão celular distinto, a meiose. Este processo envolve uma duplicação do 

DNA e duas divisões celulares (Meiose I e Meiose II), que reduzem o número de 

cromossomas do número diplóide (2n=46) para o número haplóide (n=23) (Figura 6). 

Assim, cada gâmeta produzido, contém apenas uma cópia de cada cromossoma. Após a 

fecundação, o número diplóide é restabelecido no zigoto (Keagle, 2013, Regateiro, 2003). 

Figura 5 – Diferentes fases da divisão mitótica. Durante a prófase ocorre simultaneamente a 
condensação e o início da formação do fuso acromático. A rutura da membrana nuclear marca o 
início da prometáfase e alguns microtúbulos começam a associar-se aos cinétocoro dos 
cromatídeos irmãos. Durante a metáfase os cromossomas são alinhados na placa equatorial pela 
atuação das fibras do fuso. Os cromossomas duplicados são separados durante na anáfase e 
migram de modo a formar duas células filhas aquando da formação dos dois núcleos na telófase. 
A citocinese é a última fase, na qual são originadas duas células filhas individualizadas com o 
mesmo conteúdo genético. Adaptado de Barch and Lawce (2017). 
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A meiose I é dividida em: prófase I, metáfase I, anáfase I e telófase I. A prófase I é 

subdividida em diferentes estágios: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. 

No estádio do leptóteno, os cromossomas começam a condensar-se e assim que ocorre o 

leptóteno a célula está comprometida com a meiose (Pierce, 2002). Segue-se o zigóteno, 

onde ocorre a sinapse entre os cromossomas homólogos, possibilitando a formação do 

complexo sinaptonémico. A sinapse é completada durante o paquíteno e poderá iniciar-se 

o crossing-over. Durante este processo, há a troca de segmentos de DNA entre 

cromatídeos não-irmãos dos bivalentes resultando na recombinação do material genético 

entre os homólogos (Pierce, 2002). Durante o diplóteno, os cromossomas continuam a 

condensar-se e os homólogos começam a repelir-se até ao ponto de apenas estarem 

associados pelos pontos onde ocorreu o crossing-over, conhecidos como pontos de 

quiasma. Finalmente ocorre a diacinese onde os cromossomas atingem o ponto de máxima 

condensação (Keagle, 2013, Ohkura, 2015). 

Após a prófase I, inicia-se a metáfase I que é caracterizada pelo desaparecimento 

da membrana nuclear e a formação do fuso meiótico. Os bivalentes são alinhados na placa 

equatorial, com os seus centrómeros alinhados aleatoriamente para polos opostos. Os 

centrómeros de cada bivalente são separados aleatoriamente e migram para polos opostos 

da célula durante a anáfase I. Durante a telófase I, os dois conjuntos de cromossomas 

haplóides, chegam a polos opostos (Pierce, 2002, Keagle, 2013). O resultado final são 

duas células filhas com 23 cromossomas, cada um contendo dois cromatídeos. Após a 

telófase I, as células seguem diretamente para a metáfase II, onde se inicia a meiose II. 

Figura 6 - Representação simplificada das fases da meiose. Durante a prófase I, há a condensação progressiva dos 
cromossomas e forma-se o complexo sinaptonémico, possibilitando a ocorrência do crossing-over. Na metáfase I, os 
bivalentes alinham-se aleatoriamente na placa equatorial e são separados na anáfase I. Durante a telófase formam-se os 
invólucros nucleares envolvendo os dois conjuntos cromossómicos haplóides. Depois da divisão citoplasmática na telófase 
I, os cromossomas iniciam a meiose II em metáfase II, onde vai ocorrer a divisão equacional dos cromossomas, semelhante 
à mitose. O resultado final são quatro células filhas contendo cada uma 23 cromossomas com um cromatídeo. Adaptado de 
Pierce (2009). 
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Durante esta fase, há a divisão cromossómica equacional, semelhante à mitose com a 

exceção de não existir prófase e cada célula conter apenas 23 cromossomas. O resultado 

final de uma divisão meiótica são quatro células filhas, cada uma contendo 23 

cromossomas, cada um composto por apenas um cromatídeo (Pierce, 2002, Keagle, 

2013). Devido ao crossing-over e à divisão aleatória dos homólogos, cada célula tem um 

conteúdo genético diferente entre si e relativamente à célula original (Pierce, 2002). 
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Capítulo III - Anomalias cromossómicas  

O principal objetivo da citogenética clínica é diagnosticar anomalias 

cromossómicas. Estas representam uma grande porção das doenças humanas, afetando 

1% dos nados-vivos, 2% das gestações de mulheres com mais de 35 anos, 50% de todos 

os abortamentos espontâneos no primeiro trimestre e são ainda responsáveis por mais 100 

síndromes (Khandekar et al., 2012). O diagnóstico das anomalias é dependente da técnica 

usada. As alterações que envolvam rearranjos de material com tamanho superior a 5 Mb 

são diagnosticáveis por técnicas de citogenética clássica. A FISH e as suas variantes 

permitem a deteção de alterações mais diminutas com alguns Kb enquanto o aCGH 

permite detetar alterações até um par de base (Strachan and Read, 2011). 

As anomalias podem ser classificadas como constitucionais ou adquiridas. Uma 

anomalia constitucional, está presente no indivíduo desde o nascimento, enquanto uma 

anomalia adquirida surge no decorrer da vida do indivíduo.  

Anomalias cromossómicas, quer sejam adquiridas ou constitucionais, são divididas 

em dois grupos: anomalias numéricas e anomalias estruturais. As primeiras referem-se a 

alterações cromossómicas que resultam da variação do número de cromossomas, 

enquanto as segundas são originadas por quebras cromossómicas com posterior perda, 

ganho ou rearranjo de segmentos cromossómicos.  

3.1 Anomalias numéricas 

As anomalias numéricas são a principal causa de abortamento e malformações 

congénitas em humanos. Aproximadamente 35%-45% dos abortamentos, 4% dos nados-

mortos e 0,3% dos nados-vivos tem cariótipos com anomalias cromossómicas numéricas 

(Hassold et al., 1996). A elevada frequência destas anomalias aliada à alta taxa de 

mortalidade tornam imperativo o estudo destas alterações. As anomalias numéricas podem 

ser divididas em dois grupos: euploidias e aneuploidias. A etiologia deste tipo de anomalias 

é extremamente variável e está principalmente associada a erros durante a divisão celular, 

resultando na segregação anormal dos cromossomas (Benn and Hsu, 2004, Hassold and 

Hunt, 2001, Khandekar et al., 2012). 
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A segregação anormal poderá ocorrer por dois mecanismos: não-disjunção ou 

anaphase lag. A não-disjunção pode ocorrer durante a meiose I (Figura 7a) ou meiose II 

(Figura 7b). Durante a meiose I, a não-disjunção dos cromossomas homólogos resulta 

numa migração anormal, havendo distribuição desigual dos cromossomas pelas células-

filhas. Desta forma, uma célula vai albergar ambos cromossomas homólogos e a outra 

ficará desprovida de qualquer cópia. Se o erro na disjunção ocorrer durante a meiose II, os 

cromatídeos irmãos não são separados, originando uma célula com um cromossoma extra 

e outra com menos um cromossoma (Kaiser‐Rogers, 2017, Angell et al., 1994). O 

anaphase lag é caracterizado pela ocorrência de erros durante a migração cromossómica. 

Neste caso, os cromossomas não se associam às fibras do fuso acromático 

comprometendo a sua migração. Como resultado do atraso ou inexistência da migração 

durante a anáfase I ou II, o cromossoma afetado não é incluído no núcleo recém-formado, 

ficando ausente numa das células filhas. Contrariamente ao que acontece na não-

disjunção, nestes casos são produzidos gâmetas com perda de cromossomas ou gâmetas 

normais (Angell et al., 1994, Kaiser‐Rogers, 2017). 

Figura 7 - Representação esquemática da não-disjunção meiótica e mitótica. (a) A não-disjunção durante a meiose I origina 
gâmetas dissómicos e nulissómicos que após fertilização com gâmetas normais, vão originar zigotos trissómicos (2n+1) e 
monossómios (2n-1), (b) a não-disjunção durante a meiose II origina dois gâmetas normais, um nulissómico e um dissómico, 
que após fertilização podem originar zigotos trissómicos, monossómicos ou células diplódes normais e (c) a não-disjunção 
mitótica origina duas linhas celulares (trissómica e monossómica). Adaptado de Pierce (2009). 
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Quando os erros de segregação ocorrem durante a meiose nas células gaméticas, 

o zigoto resultante da fecundação, e todas as células que derivam deste, vão partilhar a 

mesma(as) anomalia cromossómica(as). Se a má segregação ocorrer durante a mitose 

pode originar-se um mosaico (Figura 7c). Quanto mais cedo ocorrer o erro mitótico maior 

será a extensão do mosaicismo (Kaiser‐Rogers, 2017). 

 

3.1.1.Euploidias 

As euploidias correspondem a alterações no genoma que envolvem conjuntos 

completos de cromossomas, ou seja, variações em que o número de cromossomas é 

múltiplo do número haplóide (Kaiser‐Rogers, 2017, Wang, 2013). As euploidias ocorrem 

maioritariamente sob a forma de triploidia ou tetraploidia. Estes cariótipos, devido ao 

previsível atraso no crescimento e desenvolvimento humano, são muito raramente 

encontrados em nados-vivos. Contudo, são frequentemente detetados em amostras de 

produtos de abortamento onde se estima que as triploidias ocorram em 6-7% e as 

tetraploidias em 1-2 % destas gravidezes (Benn and Hsu, 2004). 

 

3.1.1.1.Triploidia 

 
Os cariótipos triplóides são constituídos por 69 cromossomas com uma incidência 

de 1/57000 nados-vivos (Luthardt and Keitges, 2001). O complemento cromossómico 

sexual mais frequente é XXY ou XXX (Figura 8) e mais raramente XYY (Neuber et al., 

1993). Foi estabelecido que a maioria dos triplóides tem um conjunto haplóide extra de 

origem paterna. Assim, a origem destas anomalias residirá na fertilização de um ovócito 

haplóide por dois espermatozóides haplóides (dispermia) ou, menos frequentemente, pela 

fertilização com um único espermatozóide diploide, gerado por erros de divisão meiótica. 

O conjunto haplóide também poderá ter origem materna, no entanto este acontecimento é 

raro e nestes casos há geralmente a fertilização de um ovócito diplóide (Rosenbusch, 2008, 

Zaragoza et al., 2000). Assim, pelo facto de o rácio de genes de origem materna e paterna 

ser essencial para o desenvolvimento dos tecidos embrionários e extraembrionários, as 

consequências fenotípicas e tempo de sobrevivência gestacional de um feto triplóide são 

graves e bastante variáveis (Zaragoza et al., 2000).  
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3.1.1.2.Tetraploidia 

Os cariótipos tetraplóides contêm 92 cromossomas. Tetraploidias completas são 

raramente diagnosticadas comparativamente às triploidias apresentando uma prevalência 

residual em nados-vivos (Jacobs et al., 1992, Wang, 2013). O complemento cromossómico 

sexual dos casos diagnosticados ou era XXXX ou XXYY, sugerindo que erros mitóticos, 

que resultem na duplicação do número se cromossomas, sejam causa mais plausível. 

Logo, acredita-se que o ovo fecundado não consiga realizar a divisão citoplasmática na 

fase tardia da mitose, produzindo uma única célula tetraplóide. Esta célula dividir-se-á 

normalmente originando uma tetraploidia completa. No caso do erro ocorrer após a 

primeira divisão mitótica será originado um mosaico de células diplóides e tetraplóides 

(Rosenbusch and Schneider, 2004). 

 

3.1.2. Aneuploidias 

Quando a anomalia envolve a perda ou ganho de um número de cromossomas 

inferior ao número haplóide humano (23 cromossomas) é denominada como aneuploidia 

(Kaiser‐Rogers, 2017, Wang, 2013). Apesar das aneuploidias mais frequentes em 

humanos envolverem o ganho de cromossomas (p.ex. trissomia) e menos frequente a 

perda de um único cromossoma (monossomia), ganhos envolvendo mais do que um 

cromossoma também podem ser observados (Kaiser‐Rogers, 2017, Wang, 2013). 

Figura 8 – Cariograma com bandas GTL representativo de uma triploidia (cariótipo 
69,XXX). Cedido pelo CGMJM. 
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Desde a descoberta das primeiras aneuploidias em 1959, aneuploidias envolvendo 

os 24 cromossomas humanos já foram detetadas. Contudo, devido à letalidade de algumas 

aneuploidias, a frequência das mesmas é bastante variável e dependente da amostra em 

análise. Por exemplo, trissomias envolvendo todos os cromossomas, já foram detetadas 

em amostras de abortamentos espontâneos (Vičić et al., 2008, Hassold et al., 1996, Benn 

and Hsu, 2004). No entanto, apenas algumas delas foram diagnosticadas em nados-mortos 

e um número ainda inferior detetadas em nados-vivos. Em nados-vivos, as únicas 

trissomias que não foram reportadas, sob a forma de mosaico ou não mosaico, são as que 

envolvem os cromossomas 1 e 11 (Hassold et al., 1996, Benn and Hsu, 2004). Atualmente, 

apenas trissomias envolvendo os autossomas 13, 18 e 21 e três trissomias de 

cromossomas sexuais, XXY, XXX e XYY são consideradas compatíveis com a vida. Por 

outro lado, as monossomias são extremamente raras em nados-vivos sendo que a única 

com prevalência é a monossomia do cromossoma X (Wang, 2013, Hassold et al., 1996).  

As aneuploidias autossómicas com maior prevalência em nados-vivos incluem a 

trissomia 21 (síndrome de Down), trissomia 18 (síndromde de Edwards) e trissomia 13 

(síndrome Patau). No que diz respeito às aneuploidias dos cromossomas sexuais as mais 

comuns são a monossomia do X (síndrome de Turner), trissomia XXY (síndrome de 

Klinefelter), trissomia XXX e trissomia XYY (Regateiro, 2003).  

 

3.1.2.1. Síndrome de Down 

 
O síndrome de Down é a anomalia cromossómica mais reconhecida, comum e 

umas das principais de causas de défice cognitivo (Luthardt and Keitges, 2001). A 

incidência é de aproximadamente 1/750 nados-vivos, contudo esta aumenta com a idade 

materna podendo atingir 1/16 nados-vivos para mães com mais de 45 anos (Khandekar et 

al., 2012). Cerca de 94% dos pacientes com este síndrome tem trissomia do cromossoma 

21, cariótipo 47,XX,+21 (Figura 9) ou 47,XY,+21, resultante da não-disjunção meiótica. Em 

cerca de 95% dos casos o cromossoma extra é de origem materna, e destes, 80% ocorrem 

devido a erros durante a meiose I (Luthardt and Keitges, 2001). Cerca de 4% dos pacientes 

com síndrome de Down tem uma translocação robertsoniana não equilibrada, sendo que 

metade das translocações tem origem de novo e a outra metade é herdada de um 

progenitor portador equilibrado. Os restantes 2% dos pacientes apresentam mosaicismo 

envolvendo uma linha celular normal e uma com trissomia 21 (Luthardt and Keitges, 2001). 
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  O síndrome de Down acarreta diversos problemas de saúde que incluem defeitos 

cardíacos congénitos e existe uma maior probabilidade de desenvolver a doença de 

alzheimer, leucemia e outros tipos de cancro. Pacientes com esta patologia apresentam 

ainda diversas dismorfias faciais como bochechas pequenas, orelhas malformadas, 

macroglossia, prega palmar única entre outros (Asim et al., 2015, Khandekar et al., 2012). 

  

3.1.2.2. Síndrome de Edwards 

 
O síndrome de Edwards é uma trissomia autossómica que afeta 1/8000 nados-

vivos, sendo que a incidência aumenta com a idade materna. Cerca de 90% dos fetos 

morrem nos primeiros 6 meses de gestação e a sobrevivência pós-natal é extremamente 

baixa. A grande maioria dos casos de síndrome de Edwards tem um cariótipo 47, XX, +18 

ou 47,XY, +18 (Figura 10) e muito raramente são detetados sob a forma de mosaico. 

Devido ao elevado grau de letalidade o risco de recorrência é extremamente baixo, 

aproximadamente 1% (Luthardt and Keitges, 2001). Pacientes com este síndrome 

apresentam diversas dismorfias faciais, atraso no desenvolvimento, problemas cardíacos 

e renais bem como outras malformações congénitas (Luthardt and Keitges, 2001).  

 

 

Figura 9 – Cariograma com bandas GTL representativo de uma trissomia 21 (cariótipo 
47,XX,+21). Cedido pelo CGMJM. 
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3.1.2.3. Síndrome de Klinefelter 

 
O síndrome de Klinefelter é a anomalia cromossómica sexual mais comum em 

humanos e ocorre em cerca de 1/660 nados-vivos masculinos (Aksglaede et al., 2013). 

Este síndrome é usualmente diagnosticado durante três estágios da vida: pré natal, durante 

a idade escolar, referenciados para a consulta por alta estatura e/ou dificuldades na 

aprendizagem ou alterações no comportamento, ou durante a vida adulta, principalmente 

por infertilidade masculina. No último caso, o síndrome é diagnosticado em cerca de 11% 

dos homens azoospérmicos e 3% dos homens inférteis (Bonomi et al., 2017). 

O síndrome de Klinefelter é caracterizado pela presença de um cromossoma X 

supranumerário. A maioria dos pacientes com este síndrome tem um cariótipo 47,XXY 

(Figura 11) (Groth et al., 2013). A presença de um cromossoma supranumerário pode 

afetar múltiplos órgãos dos pacientes com síndrome de Klinefelter, fazendo com que o 

fenótipo destes seja extremamente variável. Este inclui hipogonadismo, ginecomastia, 

azoospermia (ou oligospermia), altos níveis de gonadatropinas, alta estatura, ancas largas 

e alterações hormonais (Bonomi et al., 2017). 

Figura 10 - Cariograma com bandas GTL representativo de uma trissomia 18 (cariótipo 
47,XX,+18). Cedido pelo CGMJM. 
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3.1.2.4. Síndrome de Turner 

 
 O síndrome de Turner é a monossomia mais comum e afeta 1/8000 nados-vivos 

femininos (Luthardt and Keitges, 2001). Baixa estatura e amenorreia primária com ausência 

de caracteres sexuais secundários são as características clínicas primárias associadas a 

este síndrome, contudo outros sistemas e tecidos podem também ser afetados de maneira 

variável (Luthardt and Keitges, 2001). 

 Cerca de 60% das pacientes com este síndrome apresenta um cariótipo 45,X 

(Figura 12). Os restantes 40% representam anomalias estruturais do cromossoma X sob a 

forma de isocromossomas do braço longo, cromossomas em anel ou deleções no braço 

longo ou curto (Mathur et al., 1991, Jacobs et al., 1997, Oliveira et al., 2009). A maioria dos 

nados-vivos com síndrome de Turner são casos de mosaicismo. Este estão confinados 

apenas a alguns órgãos e são chave para a sobrevivência do feto. Aproximadamente 95-

99% dos embriões com cariótipo 45,X terminam em abortamento espontâneo (Held et al., 

1992, Luthardt and Keitges, 2001). O elevado efeito deletério deste síndrome resulta da 

monossomia de genes que são comuns entre o cromossoma X e Y, que nas mulheres são 

Figura 11 – Cariograma com bandas GTL representativo do cariótipo 47,XXY. Cedido 
pelo CGMJM. 
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simultaneamente expressos em ambos cromossomas X (ativo e inativo) (Fisher et al., 

1990, Held et al., 1992). 

 

3.2. Anomalias estruturais 

 

As anomalias estruturais são um vasto e complexo tema, principalmente pelo facto 

de, teoricamente, existir um número infinito de modos em que os cromossomas se podem 

rearranjar (Kaiser‐Rogers, 2017). Estas anomalias podem ocorrer de novo ou podem ser 

herdados. A etiologia destas está associada a quebras cromossómicas ou crossing-over 

desigual (Moore and Best, 2001).  

As quebras cromossómicas são a base das anomalias estruturais. Pelo facto de 

serem potencialmente letais, existem mecanismos de reparação durante o ciclo celular que 

previnem cromossomas com quebras não reparadas de prosseguir para a divisão 

mitótica/meiótica (Strachan and Read, 2011, Griffiths et al., 2015). Estes mecanismo 

corrigem as quebras cromossómicas juntando os pontos de quebra novamente. Se as duas 

terminações da mesma quebra forem novamente reunidas, a ordem do DNA é mantida e 

consequentemente não há qualquer efeito fenotípico. No entanto, quando há a reunião de 

terminações de duas quebras cromossómicas distintas, ocorrem anomalias estruturais 

(Griffiths et al., 2015). Quando a reunião envolve terminações de cromossomas não 

homólogos, são denominadas como o NonHomologous End Joining (NHEJ), sendo o 

Figura 12 – Cariograma com bandas GTL referente a um cariótipo 45,X. Cedido pelo 
CGMJM. 



 
FCUP 25 

Laboratório de Citogenética  

 

principal mecanismo responsável pela grande maioria das translocações recíprocas 

(Youings et al., 2004). Os únicos rearranjos cromossómicos que prevalecem após a divisão 

mitótica/meiótica são aquelas que resultam em cromossomas com apenas um centrómero 

e dois telómeros. Se o rearranjo produzir um cromossoma acêntrico (i.e. sem centrómero), 

na grande maioria dos casos, este não vai migrar para os polos opostos durante a anáfase 

da mitose ou meiose e não vai ser incorporado no núcleo das células filhas, acabando por 

não ser herdado (Griffiths et al., 2015). Por outro lado, se a anomalia produzir um 

cromossoma dicêntrico (i.e. com dois centrómeros), este vai ser puxado simultaneamente 

para os polos opostos da célula durante a anáfase gerando cromossomas com anomalias 

após a quebra da ponte anafásica. Se a quebra cromossómica originar um cromossoma 

sem telómero, este não vai ser corretamente replicado durante a fase S do ciclo celular. 

 Os erros na recombinação também podem produzir cromossomas com anomalias 

estruturais. No decorrer do emparelhamento durante a meiose, os cromossomas estão 

sujeitos a mecanismos de recombinação que provocam a quebra e junção dos cromatídeos 

não-irmãos. Visto que os cromossomas humanos possuem sequências repetitivas dentro 

do mesmo cromossoma ou entre cromossomas diferentes, este emparelhamento poderá 

ocorrer de forma errónea, originando cromossomas com anomalias estruturais (Strachan 

and Read, 2011, Griffiths et al., 2015). 

As anomalias podem ser classificados como equilibradas ou desequilibradas. As 

primeiras referem-se a alterações em que a dissomia de todos os autossomas é mantida 

e estiver presente um complemento cromossómico sexual normal, mesmo que os 

segmentos homólogos nos cromossomas tenham sido alterados. Contrariamente, quando 

há perda ou ganho de segmentos cromossómicos a anomalia é considerada 

desequilibrada. Este tipo de anomalias alteram o balanço genético e estão nos 

autossomas, geralmente associadas a atraso no desenvolvimento ou défice cognitivo 

(Moore and Best, 2001, Griffiths et al., 2015).  

 

3.2.1. Duplicações 
 

As duplicações cromossómicas são anomalias estruturais não equilibradas. As 

regiões duplicadas podem ter como origem: erros na replicação dentro de um cromatídeo, 

troca desigual entre cromatídeos irmãos ou translocação entre cromossomas homólogos 

(Behrend et al., 2017). O material duplicado pode estar localizado em tandem ou pode estar 

posicionado numa região distinta dentro ou não do mesmo cromossoma. Quando a 

orientação da região duplicada relativamente ao centrómero é mantida, esta define-se 
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como uma duplicação direta, enquanto se a região for invertida denomina-se de uma 

duplicação invertida (Cross and Wolstenholme, 2001, Behrend et al., 2017). 

Independentemente da posição ou orientação dentro do genoma as duplicações puras 

provocam trissomias parciais (Luthardt and Keitges, 2001). O fenótipo associado a 

duplicações é geralmente menos severo comparativamente às deleções e depende 

largamente da região afetada (Kaiser-Rogers and Rao, 2013).  

3.2.2. Isocromossomas 

 
 Isocromossomas são definidos como cromossomas constituídos por dois braços 

cromossómicos idênticos unidos por um centrómero (Cross and Wolstenholme, 2001). 

Indivíduos com 46 cromossomas, sendo um deles um isocromossoma, são monossómicos 

para os genes dentro do braço perdido e trissómicos para os todos os genes presentes no 

isocromossoma. No caso do isocromossoma estar presente como um cromossoma 

supranumerário, resultará numa tetrassomia para o segmento cromossómico envolvido no 

rearranjo (Cross and Wolstenholme, 2001). 

O mecanismo mais aceite para a formação dos isocromossomas são as U-type 

exchanges (entre cromossomas homólogos ou cromatídeos irmão) ou a misdivison do 

centrómero (Figura 13). A misdivision do centrómero foi o primeiro mecanismo proposto 

para a formação dos isocromossomas. Neste caso, o centrómero em vez de sofrer uma 

divisão longitudinal sofre um divisão transversal. No entanto, estudo moleculares sugerem 

que muitos isocromossomas são formados pelo mecanismo U-type exchange. Nestes, a 

divisão transversal ocorre na região pericentromérica, originando um cromossoma 

monocêntricno e isocromossoma dicêntricos. O resultado final é um isocromossoma que 

contém duas cópias do braço duplicado, assim como duas cópias do centrómero e uma 

pequena região proximal do braço deletado (Behrend et al., 2017, Kaiser‐Rogers, 2017). 

Assim este tipo de cromossomas seria melhor definido como isodicêntrico (Cross and 

Wolstenholme, 2001). A estabilidade dos isodicêntricos deve-se, ou à inativação de um dos 

centrómeros ou à tendência destes funcionarem como um só devido à sua proximidade 

(Behrend et al., 2017). 
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Quanto menor for o isocromossoma, menor será o rearranjo e maior será a 

probabilidade de um feto ou criança portadora sobreviver. A grande maioria dos 

isocromossomas ou isodicêntricos envolvendo autossomas são letais, sendo mais comum 

encontrar estas anomalias associadas a cromossomas sexuais, geralmente sob a forma 

de mosaico (Kaiser-Rogers and Rao, 2013). Alguns dos autossomas cujos braços estão 

mais associados à formação de isocromossomas são 5p, 8p, 9p, 12p, 18p e 18q. Este tipo 

de anomalia ocorre mais frequentemente no braço longo do cromossoma X e é a anomalia 

estrutural mais comum em pacientes com síndrome de Turner (Khandekar et al., 2012, 

Kaiser-Rogers and Rao, 2013, Gardner and Amor, 2018). 

 

3.2.3. Cromossoma marcador 
 

O termo de cromossoma marcador é usado para descrever qualquer cromossoma 

com anomalias que não pode ser definitivamente identificado usando métodos 

convencionais de bandeamento. Os cromossomas marcadores, quando detetados, 

geralmente apresentam um tamanho inferior ao cromossoma 20 da metáfase analisada 

(Liehr et al., 2004). Os marcadores mais pequenos, usualmente definidos como minute 

chromossomes, são particularmente difíceis de detetar visto que podem perder-se durante 

o espalhamento, podem ficar debaixo de outros cromossomas ou podem ser confundidos 

com “lixos celulares” (Marshall et al., 2008). Os cromossomas marcadores identificados em 

cariótipos constitucionais geralmente representam um cromossoma supranumerário, 

usualmente definidos como Extra Structurally Abnormal Cromossomes (ESACs) (Marshall 

et al., 2008). 

Figura 13 - Alguns dos mecanismos sugeridos para a formação de isocromossomas. Adaptado de Kaiser-Rogers and Rao 
(2013). 
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Este tipo de anomalia já foi descrito em todos os 24 cromossomas humanos, no 

entanto aqueles que derivam de cromossomas acrocêntricos são os mais comuns. Estima-

se que aproximadamente 70-80% dos cromossomas marcadores derivam de 

cromossomas acrocêntricos e 50% destes derivam do cromossoma 15. Pelo facto de ser 

um rearranjo potencialmente letal, estima-se que cerca de 13-50 % dos casos com 

cromossomas marcadores supernumerários ocorrem sob a forma de mosaico (Crolla et al., 

2005, Dalprà et al., 2005). Estas anomalias inicialmente eram caracterizadas consoante a 

sua forma e tamanho. Contudo, atualmente são estudados por técnicas mais informativas 

como a FISH (Figura 14). 

 

3.2.4. Deleções 
 

 
As deleções são anomalias não equilibradas e são caracterizadas pela perda de 

segmentos cromossómicos (Behrend et al., 2017). As deleções poderão ocorrer tanto no 

braço curto (p) como no braço longo (q) e já foram observadas em todos os cromossomas 

humanos. Apenas uma pequena porção das deleções tem uma origem de novo, as 

restantes resultam de translocações equilibradas num dos progenitores, que são 

posteriormente herdadas em desequilíbrio pela geração seguinte (Behrend et al., 2017, 

Kaiser‐Rogers, 2017).  

As deleções provocam monossomias parciais que geralmente resultam em 

patologias graves devido à presença de apenas metade do produto génico de um ou mais 

Figura 14 - FISH em preparações metafásicas com uma sonda centromérica específica 
para o cromossoma X, de modo a identificar o cromossoma marcador. Assinalado pela 
seta. Cedido pelo CGMJM. 
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genes localizados dentro da região deletada, condição conhecida como haploinsuficiência 

(Kaiser‐Rogers, 2017). Teoricamente, quanto maior a deleção, maior será o número de 

genes afetados e mais severo será o fenótipo, contudo o resultado fenotípico da deleção é 

dependente da região cromossómica e do cromossoma onde esta ocorre. Por exemplo, 

existem diversas deleções benignas, como aquelas envolvendo as regiões 3p25.3‐pter, 

5p14, 11p12, 13q21, e 16q21 entre outras, que não tem qualquer efeito fenotípico 

conhecido. Isto deve-se à inexistência ou à presença de poucos de genes nestas regiões 

(Gardner et al., 2011, Kaiser-Rogers and Rao, 2013) . 

As deleções podem ser classificadas como deleções intersticiais (Figura 15a) ou 

terminais (Figura 15b). As deleções terminais implicam que ocorra apenas uma quebra, 

originando dois fragmentos cromossómicos, um cêntrico e outro acêntrico. Devido à sua 

instabilidade, o fragmento acêntrico é perdido e desta forma todo o material que se 

encontra distal à quebra é perdido (Cross and Wolstenholme, 2001). Apesar de ocorrer a 

perda de toda região terminal do cromossoma, incluindo o telómero, para que este se 

mantenha estável tem de possuir telómeros a selar as suas extremidades. Desta forma, 

foram sugeridos diferentes mecanismo que asseguram a formação de neotelómeros, 

sendo um deles denominado como telomere healing (Kaiser-Rogers and Rao, 2013, 

Gardner and Amor, 2018). 

Existem diversos síndromes em humanos que estão associados a deleções 

terminais. O síndrome cri-du-chat resulta de uma deleção terminal com ponto de quebra 

em 5p15.2, sendo em 90% dos casos de origem de novo (Luthardt and Keitges, 2001). O 

síndrome cri-du-chat foi a primeira anomalia cromossómica estrutural a ser descrita 

(Lejeune et al., 1964) e afeta 1/50000 nados-vivos (Regateiro, 2003). Diversas deleções 

terminais foram observadas na maioria dos cromossomas humanos sendo que as mais 

comuns ocorrem em: 4p, 5p, 9p,18p e 18q (Cross and Wolstenholme, 2001). 

Uma deleção é classificada como intersticial se ocorrer entre duas quebras 

cromossómicas intracromossomais, com perda da região intersticial e reunião dos pontos 

de quebra (Behrend et al., 2017, Khandekar et al., 2012). As microdeleções, são pequenas 

 

Figura 15 - Representação esquemática de uma deleção intersticial (a) e de uma 
deleção terminal (b). Adaptado de Shaffer (2001). 
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deleções intersticiais ou terminais e estão associados a diversos síndromes. Estas 

encontram-se no limite da resolução das técnicas de citogenética clássica e são 

geralmente detetadas por técnicas moleculares como a FISH, MLPA ou aCGH (Cross and 

Wolstenholme, 2001). Os síndromes associados a microdeleções mais comuns são: 

síndrome de DiGeorge/velocardiofacial (del22q11.2), síndrome de Angelman/Prader-Willi 

(del15q11.2) e síndrome de Williams (del7q11.23)(Figura 16) com uma incidência de 

1/5000, 1/10000 e 1/20000 nados-vivos respetivamente (Luthardt and Keitges, 2001).  

 

 

A microdeleção da região 15q11.2 é uma das mais estudadas. Esta é característica 

de dois síndromes distintos e muito diferentes fenotipicamente, o Síndrome Prader-Willi 

(SPW) e o Síndrome Angelman (SA) (Moore and Best, 2001). Pelo facto de ambos os 

síndromes resultarem de uma deleção igual ou semelhante, levou a que se tivesse em 

conta o mecanismo de imprinting genómico. Genes sujeitos a imprinting são genes que 

estão ativos quando herdados de um progenitor e inativos quando herdados do outro, 

existindo assim uma monossomia funcional para este locus (Moore and Best, 2001). Na 

região crítica para SPW/SA, existem dois genes sujeitos a imprinting de maneira contrária. 

O gene SNRPN é sujeito a imprinting materno e é adjacente ao gene UBE3A que está 

sujeito a imprinting paterno. Assim, deleções na região crítica herdadas via paterna, 

resultam no SPW devido à inativação materna da única cópia de SNRPN. Contrariamente, 

 Figura 16 - FISH em preparação metafásica para detetar a microdeleção 7q11.23 associado ao 
síndrome de Williams. O cromossoma com a microdeleção está assinalado com uma seta. 
Cedido pelo CGMJM. 
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deleções na mesma região, quando herdadas via materna, resultam no SA devido ao 

imprinting paterno da única cópia do gene UBE3A (Moore and Best, 2001). 

3.2.5. Cromossomas em anel 

 
Os mecanismos para formação dos cromossomas em anel podem incluir a fusão 

de dois pontos de quebra em uma ou duas regiões eucromáticas e perda dos fragmentos 

acêntricos do braço curto e/ou braço longo (p, q) ou fusão de dois telómeros sem perda de 

segmentos cromossómicos (Behrend et al., 2017). A frequência dos cromossomas em anel 

varia dos 1/25000 até 1/620000, sendo os cromossomas 13 e 18 os mais envolvidos 

(Behrend et al., 2017, Wyandt, 1988, Bugge et al., 1996). A grande maioria dos 

cromossomas em anel são alterações de novo e apenas 1% dos cromossomas em anel 

são herdados (Kosztolányi et al., 1991). Quando o cromossoma em anel substitui o 

homólogo normal no cariótipo, geralmente resulta em monossomias parciais de ambos os 

braços cromossómicos. Quando estão presentes como um cromossoma supranumerário 

resultam em trissomias parciais. Em casos muito raros, os cromossomas em anel são parte 

de um complemento cromossómico equilibrado (Wyandt, 1988).  

Os cromossomas em anel são extremamente instáveis durante a divisão mitótica 

devido ao bloqueio e quebra dos dois cromatídeos durante a anáfase. A replicação pode 

produzir anéis duplos (com dois centrómeros) ou anéis com anomalias em vez de duas 

cópias do anel. Devido a esta instabilidade mitótica, células com anéis podem ser 

encontradas junto a células sem anéis (monossomias), com dois anéis, anéis duplos ou 

fragmentos resultantes da quebra (Regateiro, 2003, Cross and Wolstenholme, 2001).  

 

 3.2.6. Translocações  

 
 As translocações envolvem quebras em dois cromossomas com troca de 

segmentos. Estas podem ser equilibradas ou não equilibradas. As primeiras implicam que 

ocorra a troca de segmentos cromossómicos sem que haja alteração no número de 

cromossomas sem perda de material genético (Khandekar et al., 2012). Em humanos 

podem distinguir-se três tipos de translocações: translocações recíprocas (Figura 17a), 

translocações robertsonianas (Figura 17b) e translocação insersionais (Figura 17c) 

(Regateiro, 2003). 
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As translocações recíprocas, representam a anomalia estrutural mais 

frequentemente observada em cariótipos humanos, com uma frequência em 1/1000 até 

1/673 indivíduos (Kaiser‐Rogers, 2017). Enquanto a maioria das translocações recíprocas 

são únicas para um indivíduo ou família, algumas translocações recorrentes já foram 

reportadas. A translocação t(11;22), com pontos de quebra em 11q23.3 e 22q11.2, e a 

translocação t(4;8), envolvendo os pontos de quebra 4p16 e 8p23, já foram reportadas em 

100 e 30 famílias respetivamente (Kaiser‐Rogers, 2017). 

As translocações recíprocas são caracterizadas pela troca de segmentos 

cromossómicos entres dois cromossomas homólogos ou não homólogos. Para que ocorra 

uma translocação recíproca tem de ocorrer pelo menos uma quebra em cada cromossoma. 

Os segmentos acêntricos são trocados, sem que haja perda visível de material 

cromossómico (Cross and Wolstenholme, 2001, Moore and Best, 2001). A grande maioria 

das translocações resultam do mecanismo NonHomologous end Joining (NHEJ) (Gardner 

and Amor, 2018). Se os pontos de quebra não provocarem disrupção génica, os portadores 

usualmente não manifestam nenhum efeito fenotípico (Moore and Best, 2001), contudo 

podem ter problemas reprodutivos incluindo infertilidade, abortamentos espontâneos e 

descendência anormal. Estes problemas resultam da produção de gâmetas com 

desequilíbrios decorrentes das alterações no emparelhamento dos homólogos durante a 

meiose (Cross and Wolstenholme, 2001, Moore and Best, 2001). Em vez do 

emparelhamento normal dos bivalentes, os dois cromossomas derivativos e o par de 

homólogos normais emparelham formando um quadrivalente com forma de uma cruz 

durante o paquíteno (Moore and Best, 2001) (Figura 18). A subsequente segregação 

durante a anáfase I da meiose poderá ocorrer de distintas formas (Moore and Best, 2001): 

• Segregação alternada: Na segregação alternada 2:2, olhando para o quadrivalente, 

cada centrómero vai alternadamente para um ou outro polo da célula. Assim, ambos 

os cromossomas normais movem-se para um polo da célula e ambos cromossomas 

derivativos movem-se para o polo oposto. Este tipo de segregação é a mais comum, 

ocorrendo em 44% dos casos (Gardner and Amor, 2018), e é o único tipo que produz 

gâmetas com uma composição cromossómica equilibrada (Gardner and Amor, 2018, 

Moore and Best, 2001). 

Figura 17 - Representação dos três tipos de translocações que podem ocorrer em humanos: (a) translocação recíproca, (b) 
translocação robertsoniana e (c) translocação insercional. Adaptados de Shaffer (2001). 
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• Segregação adjacente: Durante a segregação adjacente 2:2, os cromossomas 

adjacentes movem-se para o mesmo polo celular. Existem dois tipos de segregação 

adjacente. Na segregação adjacente I, os centrómeros dos cromossomas não 

homólogos adjacentes movem-se para o mesmo polo (Gardner and Amor, 2018). Na 

segregação adjacente II, ambos centrómeros homólogos movem-se para o mesmo 

polo. O resultado de ambas segregações são gâmetas com um complemento 

cromossómico não equilibrado que resulta num zigoto com monossomias parciais e 

trissomias parciais, quando fertilizados por um gâmeta normal (Moore and Best, 2001, 

Gardner and Amor, 2018). 

• Segregação 3:1: Neste tipo de segregação, são produzidos gâmetas com 24 e 22 

cromossomas e os zigotos resultantes são constituídos por 45 ou 47 cromossomas. 

Os zigotos com 47 cromossomas são essencialmente os únicos viáveis. A 

segregação pode ocorrer de duas formas: ou os dois cromossomas normais e um 

cromossoma derivativo vão para uma célula filha ou, raramente, são segregados dois 

cromossomas derivativos e um cromossomas normal (Gardner and Amor, 2018). 

 

Figura 18 - Diferentes padrões de segregação para um portador de uma translocação recíproca.  
Adaptado de Moore and Best (2001). 
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As translocações robertsonianas representam uma anomial estrutural com uma 

incidência de 1/500 indivíduos (Regateiro, 2003). Estas anomalias podem ocorrer entre 

dois dos cinco pares de cromossomas acrocêntricos presentes humanos (cromossomas 

13, 14, 15, 21 e 22) (Moore and Best, 2001). Apenas 5% de todas as translocações 

robertsonianas são originadas por fusão de braços cromossómicos homólogos. As 

translocações robertsonianas entre os cromossomas 13 e 14 (Figura 19) e entre 14 e 21 

são as mais comuns e representam cerca de 75% e 10% de todas a translocações 

robertsonianas respetivamente (Gardner and Amor, 2018).  

As translocações robertsonianas podem resultar de quebras no braço curto, no 

braço longo ou dentro do centrómero dos dois cromossomas que formam o produto da 

fusão. Dependendo da posição dos pontos de quebra e troca de segmentos 

cromossómicos, o cromossoma derivativo resultante pode ser monocêntrico ou dicêntrico 

(Moore and Best, 2001). Pelo facto de os pontos de quebra ocorrerem em regiões 

compostas por múltiplas cópias de genes de RNA ribossomal, a perda destes braços após 

a formação do cromossoma derivativo não é clinicamente relevante (Slovak et al., 2013). 

Contudo, portadores de translocações robertsonianas podem ter problemas reprodutivos 

que decorrem de alterações do emparelhamento durante o paquíteno na meiose visto que 

formam um trivalente e a consequente segregação resulta na produção de gâmetas 

normais e gâmetas com desequilíbrios cromossómicos que após fertilização poderão 

originar zigotos com monossomias ou trissomias (Moore and Best, 2001) (Figura 20).  

Figura 19 – Cariograma com bandas GTL representativo de uma translocação robertsoniana 
[cariótipo 45,XX,rob(13;14)]. O cromossoma derivativo está assinalado com uma seta. 
Cedido pelo CGMJM. 
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As translocações insercionais são rearranjos não recíprocos que envolvem três 

pontos de quebra, dois no cromossoma dador e um no cromossoma recetor. A inserção é 

classificada como direta quando o fragmento cromossómico que é inserido se mantém a 

mesma orientação respetivamente ao centrómero e invertida quando sofre uma rotação 

180º. As inserções podem também ser classificadas como intercromossomais, quando 

envolvem dois cromossomas homólogos ou não homólogos, ou intracromossomais quando 

a anomalia ocorre no mesmo cromossoma. Assim como as inversões, as inserções são 

também classificadas como inserções paracêntricas, quando envolvem apenas um braço 

cromossómico, ou pericêntricas quando envolvem ambos braços cromossómicos (Kaiser‐

Rogers, 2017). Como consequência da inserção, o emparelhamento durante a meiose de 

inserções grandes só é possível através da formação de uma estrutura em loop e pode 

resultar numa recombinação errática e consequente produção de gâmetas com 

desequilíbrios cromossómicos (Cross and Wolstenholme, 2001).  

3.2.7. Inversões 
 

  As inversões são anomalias intracromossomais em que a região localizada entre 

dois pontos de quebra sofre uma rotação de 180º e é reinserida com a orientação invertida. 

Estes tipos de anomalias podem ser divididos em dois grupos conforme a localização dos 

Figura 20 - Diferentes padrões de segregação para um portador de uma  
translocação robertsoniana. Adaptado de Moore and Best (2001). 
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pontos de quebra: inversões pericêntricas ou paracêntricas (Cross and Wolstenholme, 

2001). 

 Uma inversão pericêntrica é caracterizada pela presença do centrómero dentro da 

região invertida (Figura 21a). Dependendo do local onde ocorrem os pontos de quebra, no 

braço curto (p) e longo (q), e da distância dos mesmos ao centrómero, a localização do 

centrómero poderá ou não ser alterada. A frequência de recombinação na meiose vai 

depender do cromossoma afetado e do tamanho da região invertida (Behrend et al., 

2017).Este tipo de alterações podem ser detetadas pela variação do padrão de bandas 

e/ou pela alteração do rácio do braço curto/ braço longo causado pela alteração da posição 

do centrómero. 

Inversões paracêntricas são caracterizadas pela localização de ambos os pontos 

de quebra no mesmo braço cromossómico (p ou q) (Figura 21b). Assim, a localização do 

centrómero não é alterada. O diagnóstico só é possível pela visualização da alteração do 

padrão de bandas na região invertida, sendo necessária a análise de cromossomas com 

bandas de alta resolução para melhor estabelecer os pontos de quebra (Behrend et al., 

2017, Kaiser‐Rogers, 2017).  

A frequência das inversões é extremamente baixa, excluindo as inversões que 

ocorrem frequentemente nas regiões heterocromáticas dos cromossomas 1, 9, 16 e Y, a 

frequência estimada das inversões pericêntricas é de 0.12-0.7% e estima-se que as 

inversões paracêntricas ocorram com uma frequência de 0.1-0.5% (Gardner and Amor, 

2018). 

As inversões são diagnosticadas sob a forma equilibrada sem perda de material 

génico. Desta forma, aproximadamente 85-90% das inversões são herdadas a partir de 

progenitores fenotipicamente normais (Kaiser‐Rogers, 2017). Contudo, as inversões 

Figura 21 - Representação esquemática para a ocorrência de 
inversões pericêntricas (a) e paracêntricas (b). Adaptado de Shaffer 
(2001). 
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podem também ter efeito fenotípico nos pacientes. Por exemplo, algumas inversões podem 

provocar diretamente a doença interrompendo a expressão de genes críticos (Kaiser‐

Rogers, 2017). Outro problema relacionado com as inversões é a geração de descendência 

com completo cromossómico não equilibrado, associado à recombinação incorreta durante 

meiose. Quando uma inversão está presente, os dois cromossomas homólogos continuam 

a formar os bivalentes, mas a configuração do emparelhamento é distinta e implica que 

ocorra a formação de um inversion loop. Se ocorrer um crossover dentro inversion loop são 

formados gâmetas com anomalias e gâmetas normais (Figura 22) (Kaiser‐Rogers, 2017, 

Moore and Best, 2001). 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Produtos meióticos resultantes de um crossover dentro do inversion loop paracêntrico e 
pericêntrico. (a) No caso de portadores de uma inversão pericêntrica, o crossover que ocorre dentro do 
inversion loop após o emparelhamento, vai gerar um cromossoma dicêntrico e um cromossoma acêntrico. 
O fragmento acêntrico é perdido e há a quebra aleatória da ponte dicêntrica. Desta forma, no final da 
meiose, os cromatídeos envolvidos no crossover vão apresentar deleções. (b) Relativamente a 
portadores de uma inversão pericêntrica, o crossover no loop vai gerar, como produtos finais da meiose, 
cromatídeos com deleções e duplicações. Adaptado de Griffiths et al. (2015). 
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Capítulo IV - Diagnóstico citogenético 

4.1. Diagnóstico pré-natal  

 

O diagnóstico pré-natal (DPN) de anomalias cromossómicas é realizado por rotina 

desde os anos 70, através da cultura de células provenientes de líquido amniótico obtido a 

partir de amniocentese (Gardner and Amor, 2018). Em aproximadamente 3%-5% das 

gestações os fetos apresentam malformações congénitas ou anomalias genéticas (Carlson 

and Vora, 2017).  

As gestações aneuploides não são raras e a maioria delas termina em 

abortamentos espontâneos, durante o primeiro trimestre (Binns and Hsu, 2001). A etiologia 

associada às aneuploidias está relacionada com não-disjunção meiótica/mitótica ou 

anaphase lag sendo que cerca de 90% dos eventos de não-disjunção tem origem materna 

(Binns and Hsu, 2001, Gardner and Amor, 2018). As principais indicações clínicas para a 

realização de DPN invasivo incluem (Binns and Hsu, 2001, Wieacker and Steinhard, 2010, 

Hastings et al., 2007): 

• Nado-vivo anterior com anomalia cromossómica; 

• Nado-vivo anterior com anomalia cromossómica potencialmente viável; 

• Abortamentos de repetição (≥3); 

• História familiar conhecida de anomalia cromossómica; 

• Resultado anormal de um teste não invasivo; 

• Ecografia fetal anormal; 

• Rastreio pré-natal do soro materno indicativo de um risco aumentado para feto com 

anomalias cromossómica.; 

• Confirmação de um possível mosaicismo fetal detetado num estudo pré-natal 

prévio. 

O DPN citogenético está dependente de testes invasivos e não invasivos. Após a 

obtenção da amostra, um cariótipo é estabelecido. Este procedimento requer cerca de duas 

semanas. Devido à ansiedade dos futuros pais, a demanda para a obtenção de resultados 

rápidos é extremamente elevada. Alguns procedimentos como a FISH e o MLPA 

possibilitam a obtenção de resultados mais rápidos, 24-48 horas, para um número limitado 

de anomalias direcionadas. No entanto, o despiste rápido das anomalias cromossómicas 

nunca deve substituir a análise do cariótipo (Gardner and Amor, 2018). 
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A análise cromossómica requer material celular fetal. Existem diferentes técnicas 

que permitem obter material para realizar o DPN e o seu uso depende do tempo de 

gestação, questão clínica e o risco da intervenção. As técnicas podem ser divididas em 

invasivas e não invasivas (Wieacker and Steinhard, 2010). 

 

4.1.1. Testes não invasivos 
 

Os testes não invasivos incluem o teste bioquímico, ecografia fetal e NIPT. O 

objetivos destes testes é identificar mulheres como gravidezes de alto risco para anomalias 

cromossómicas e malformações, ajudando a tomar uma decisão favorável ou não a um 

método invasivo (Carlson and Vora, 2017, Wieacker and Steinhard, 2010).  

 

4.1.2. Teste invasivos 
 

Os testes invasivos envolvem o exame direto de células fetais ou tecidos. De entre 

os métodos invasivos podem destacar-se a amniocentese e a biópsia de vilosidades 

coriónicas (Stembalska et al., 2007). 

 

4.1.2.1. Amniocentese 

 
A amniocentese é caracterizada pela punção transabdnominal do útero (Figura 23) 

de modo a aspirar líquido amniótico. O período ótimo para realizar o procedimento é entre 

a 15ª e a 17ª semana de gestação. Apesar de outros métodos terem sido desenvolvidos, 

a amniocentese permanece como o mais comummente utilizado. O risco de abortamento 

associado à amniocentese é de 0.5-1% (Wieacker and Steinhard, 2010). 

O líquido amniótico não cultivado poderá ser usado para realizar o despiste rápido 

das anomalias cromossómicas numéricas mais comuns. Por exemplo poderá ser usada a 

técnica de FISH com sondas específicas para os cromossomas 13, 18 e 21 e os 

cromossomas sexuais X e Y em células do líquido amniótico não cultivadas (Wieacker and 

Steinhard, 2010). 
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4.1.2.2. Biópsia de vilosidades coriónicas 

  A técnica biópsia de vilosidades coriónicas (BVC) (Figura 24) é geralmente 

realizada entre a 11ª e12ª semana de gestação. O procedimento não deve ser realizado 

antes da 11ª semana devido ao elevado risco de provocar malformações nos membros, 

possivelmente relacionadas com trauma placentário e obstrução vascular durante uma fase 

chave do desenvolvimento embrionário. A análise cromossómica poderá ser realizada 

diretamente ou seguida de uma cultura. O risco de abortamento é semelhante ao da 

amniocentese, aproximadamente 1%, contudo assim como para a amniocentese, este 

valor é dependente da experiência do operador (Wieacker and Steinhard, 2010). 

Comparativamente à amniocentese, a BVC providencia resultados num período de 

gestação precoce oferecendo mais tempo para ajustamento parental e/ou para tomada de 

decisões. Adicionalmente na BVC existe uma maior probabilidade de existirem resultados 

ambíguos visto que 1-2% das amostras obtidas por BVC apresentam mosaicismo 

confinado à placenta (apenas a placenta contém linhas celular normais e linhas celulares 

com anomalias). Nestes casos poderá existir contaminação celular materna podendo 

falsear a análise citogenética no caso de fetos do sexo feminino (Binns and Hsu, 2001). 

 

Figura 23 – Representação de uma amniocentese transabdominal. O procedimento é 
realizado com auxílio de uma sonda ecográfica e uma agulha. O líquido amniótico obtido 
pode ser utilizado numa variedade de estudos laboratoriais, incluindo os citogenéticos. 
Adaptado de Binns and Hsu (2001). 
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4.2. Diagnóstico pós-natal 
 

O tipo de amostra mais utilizado para realizar o diagnóstico citogenético pós-natal 

é o sangue periférico. Para além do sangue periférico podem ser estudadas amostras de 

pele quando há suspeita de mosaicismo por exemplo. (Sharkey et al., 2005). Algumas das 

indicações para realizar cariótipo incluem (Hastings et al., 2007, Sharkey et al., 2005): 

• História familiar de: 

o Anomalias cromossómicas; 

o Défice cognitivo; 

o Abortamentos, fetos com malformações ou nados-mortos com etiologia 

desconhecida. 

• Paciente com: 

o Epilepsia extrema sem explicação; 

o Amenorreia primária ou secundária ou menopausa precoce; 

o Azoospermia ou oligospermia severa; 

o Crescimento anormal com significância clínica: baixa estatura, crescimento 

excessivo, microcefalia, macrocefalia; 

o Fenótipo clínico anormal ou dimorfias; 

o Anomalias congénitas; 

o Défice cognitivo ou atraso no desenvolvimento; 

Figura 24 – Biópsia de vilosidades coriónicas (BVC). O procedimento é realizado com auxílio 
de uma sonda ecográfica e uma agulha. Adaptado de Binns and Hsu (2001). 
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o Suspeita clínica de síndrome citogenético. 

• Casais com: 

o Anomalia cromossómica ou variante detetada no diagnóstico pré-natal; 

o Abortamentos de repetição (≥3), nados-mortos ou mortes neonatais onde 

não foi possível estudar o feto afetado; 

o Criança com anomalias cromossómica; 

o Infertilidade idiopática. 

As indicações clínicas para realizar FISH incluem (Hastings et al., 2007): 

• Indivíduos com: 

o Suspeita clínica de síndrome de microdeleção; 

o Risco aumentado de síndrome de microdeleção devido a história familiar; 

o Suspeitas clínicas que sugerem mosaicismo para um síndrome 

cromossómico especifico; 

o Confirmação de uma suspeita de anomalia cromossómica detetada em 

análise citogenética convencional; 

o Presença de uma cromossoma marcador supranumerário; 

o Suspeita clínica de um rearranjo subtelomérico críptico. 

A realização da FISH em metáfase ou interfases depende do objetivo do estudo. 

Isto é, FISH em metáfases é realizada para identificar cromossomas marcadores, material 

cromossómico desconhecido associado a um cromossoma, estudar cromossomas com 

anomalias, identificar ganho ou perda de segmentos cromossómicos. O estudo de FISH 

em interfases é realizado para avaliar anomalias numéricas, duplicações, deleções, 

complemento cromossómico sexual ou mosaicismo (Hastings et al., 2007). 
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Capítulo V - Técnicas utilizadas no diagnóstico 

citogenético 

 

5.1. Citogenética convencional 
 

 O estudo dos cromossomas usando técnicas de citogenética convencional requer 

células em divisão ativa. Os cromossomas só são visíveis ao microscópio ótico quanto 

estão em metáfase. Assim, os cromossomas metafásicos podem ser estudados em tecidos 

com divisão espontânea ou em células que foram estimuladas para se dividirem em cultura 

(Keagle and Gersen, 2013, Lawce and Brown, 2017). No CGMJM são realizados estudos 

cromossómicos em amostras de sangue periférico, líquido amniótico, vilosidades 

coriónicas, fibroblastos e produtos de abortamento. Todos estes tipos de amostras são 

cultivadas antes dos estudos citogenéticos. 

  O procedimento do estudo citogenético convencional, apesar de variar consoante 

o tipo de amostra, na generalidade inclui: colheita e identificação das amostras, 

estabelecimento e manutenção da cultura, manipulação celular, bandeamento e análise 

cromossómica (Keagle and Gersen, 2013). 

5.1.1. Colheita e identificação das amostras 
 
  A forma como uma amostra é colhida e manuseada pode influenciar drasticamente 

o sucesso do estudo cromossómico. Visto que estes estudos são apenas realizados em 

células com divisão ativa é essencial que o laboratório receba amostras com “células vivas” 

e com capacidade proliferativa. Se os parâmetros para a colheita e manuseamento da 

amostra não forem respeitados, o crescimento celular em cultura assim como a qualidade 

das metáfases resultantes podem ser comprometidos.  

 

5.1.1.1. Amostras de sangue periférico 

As amostras de sangue periférico são o tecido de eleição para realizar estudos 

citogenéticos pós-natais. O vasto uso destas amostras deve-se principalmente à facilidade 

de obtenção e ao baixo custo das técnicas de cultura e reagentes empregues nelas 

(Clouston, 2001). 
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As amostras de sangue periférico para realização de cariótipo devem ser colhidas 

em seringas estéreis contendo um anticoagulante, usualmente heparina sódica ou lítio. As 

amostras com indicação para realizar MLPA devem ser colhidas em tubos com EDTA 

(Clouston, 2001). 

As culturas podem ser iniciadas 1-3 dias após a colheita contudo, os melhores 

resultados são obtidos quando estas são estabelecidas até 24 h após a colheita. As 

amostras devem ser preservadas à temperatura ambiente ou refrigeradas a 4ºC, durante 

o transporte e armazenamento, até serem processadas (Keagle and Gersen, 2013). 

 

5.1.1.2. Amostras de líquido amniótico 

 
O período ótimo para realizar a amniocentese é entre a 15ª e a 17ª semanas de 

gestação (Wieacker and Steinhard, 2010). Devem ser colhidos 15-20 mL de líquido 

amniótico em condições estéreis e coletados em dois ou mais tubos estéreis aprovados 

para culturas celulares. As amostras devem ser transportadas o mais rapidamente possível 

à temperatura ambiente para o laboratório (Griffin, 2001).  

 

5.1.1.3. Biópsias de tecidos sólidos 

 As amostras de tecido sólido estudadas no CGMJM são as biópsias de pele, as 

vilosidades coriónicas e os produtos de abortamento. Os produtos de abortamento assim 

como nados-mortos são amostras únicas que não podem ser novamente obtidas. As 

biópsias de vilosidades coriónicas também não devem ser repetidas, devido ao risco de 

abortamento (Keagle and Gersen, 2013). Contrariamente aos líquidos amnióticos, sangue 

ou vilosidades coriónicas, algumas amostras de tecidos sólidos, como os produtos de 

abortamento, não são estéreis antes da colheita aumentando o risco de existir 

contaminação microbiana. Nestes casos há ainda a probabilidade dos tecidos já estarem 

mortos aquando da colheita. Esta condição aliada ao elevado risco de contaminação faz 

com que o número de células viáveis seja muito pequeno ou inexistente dificultando a 

análise citogenética (Keagle and Gersen, 2013). 

 As amostras devem ser transportadas e coletadas em tubos de cultura estéreis 

contendo meio de transporte específico para os tecidos (Keagle and Gersen, 2013). 
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5.1.1.4. Identificação das amostras 

 

 Após as amostras serem corretamente entregues e recebidas, um registo 

independente de cada amostra deve ser realizado e gravado no sistema informático do 

laboratório bem como no livro de registos. No caso do CGMJM, para cada amostra são 

criadas etiquetas com o nome e data de nascimento do paciente assim com o número de 

caso do laboratório. Este varia consoante o tipo de amostra recebida, sendo usado um 

prefixo distinto para identificar cada tipo de amostra. Assim, amostras de sangue periférico, 

identificam-se com o prefixo “SA”, vilosidades coriónicas com “V”, líquidos amnióticos “LA” 

e tecidos sólidos (placenta, pele, produtos de abortamento) são identificados com o prefixo 

“T”. Todo o material deve ser duplamente verificado e corretamente etiquetado de modo a 

evitar erros de identificação e subsequente troca de amostras. 

 

5.1.2. Preparação das amostras para cultura 
 

As amostras de líquidos amnióticos e sangue periférico chegam ao laboratório como 

células individualizadas em suspensão. As amostras de sangue periférico podem ser 

diretamente adicionadas ao meio de cultura, enquanto que as amostras de líquidos 

amnióticos devem ser centrifugadas antes da incubação. 

Os líquidos amnióticos contém células provenientes da pele, tratos urinário e 

gastrointestinal, e do âmnio. O conjunto destes tipos de células é denominado por 

amniócitos (Keagle and Gersen, 2013, Boyle and Griffin, 2001). O número de células 

viáveis presentes no líquido amniótico é inversamente proporcional ao tempo de gestação, 

de maneira que, no final da gestação a grande maioria das células não são viáveis para 

análise citogenética (Griffin, 2001). Após a chegada ao laboratório, a aparência das 

amostras é avaliada. A grande maioria das amostras de líquido amniótico tem uma cor 

amarela. No entanto, estas podem por vezes surgir com vestígios de sangue, indicando a 

presença de sangue materno ou fetal. Contudo, apesar da capacidade proliferativa das 

células sanguíneas em meios de cultura para líquidos amnióticos ser diminuta devem 

realizar-se, no caso de fetos do sexo feminino, testes moleculares de modo a garantir que 

o estudo é realizado apenas na amostra fetal e não em células maternas (Boyle and Griffin, 

2001, Keagle and Gersen, 2013). Após a avaliação visual da amostra, esta deve ser 

centrifugada a baixa velocidade para recuperar o pequeno número células viáveis. O pellet 

resultante é posteriormente utilizado para estabelecer as culturas. O sobrenadante poderá 

ser utilizado para realizar estudos bioquímicos como o doseamento da α-fetoproteína ou 

de outros marcadores bioquímicos (Keagle and Gersen, 2013).  
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As amostras de tecidos sólidos recebidas no laboratório de citogenética devem ser 

desagregadas antes de se estabelecer a cultura. Para obter pedaços mais pequenos, a 

amostra deve cortada com bisturis ou pontas de seringas estéreis. Depois da ação física 

segue-se um passo de digestão enzimática com colagenase e/ou tripsina de modo a obter 

uma suspensão celular (Keagle and Gersen, 2013). No caso das amostras de vilosidades 

coriónicas, antes de iniciar a cultura deve eliminar-se o máximo de contaminação com 

partículas de sangue ou tecido materno (Hastings et al., 2007). O procedimento é realizado 

à lupa, com a amostra colocadas numa placa de petri, usando duas agulhas estéreis. O 

tecido materno difere do fetal, uma vez que exibe uma aparência mais esbranquiçada e 

indiferenciada, enquanto o tecido fetal é mais transparente e ramificado (Figura 25). Esta 

etapa é particularmente importante, já que minimiza a “contaminação” das amostras com 

células maternas, que poderiam afetar o correto diagnóstico citogenético (Boyle and Griffin, 

2001). Ainda assim, no caso de biópsias fetais do sexo feminino é realizado o despiste de 

contaminação materna, por técnicas de genética molecular. 

 

 

 

 

Figura 25 - Representação de uma amostra de vilosidades coriónicas após a remoção à lupa do 
tecido materno. 



 
FCUP 47 

Laboratório de Citogenética  

 

5.1.3. Incubação da amostra 
 

 

5.1.3.1. Meio de cultura 

 
 Todas as amostras usadas para realizar análises cromossómicas são cultivadas em 

meios de culturas aquosos. Alguns meios de cultura são utilizados para todos os tipos 

celulares e existem alguns que são específicos. Por exemplo, na unidade de citogenética 

do CGMJM são usados meios de cultura distintos consoante o tipo celular. Os meios de 

cultura synchroset® e karyotiping® são usados para culturas de sangue periférico e o meio 

de cultura bioAMF® é usado especificamente para líquidos amnióticos e biópsias de tecidos 

sólidos.  

A base dos meios de cultura é uma solução salina equilibrada que fornece uma 

mistura de sais e glucose essenciais para controlar o pH, pressão osmótica e providenciar 

energia para o crescimento celular (Boyle and Griffin, 2001). Aditivos adicionais podem ser 

necessários para a cultura de células, estes incluem aminoácidos, fatores de crescimento, 

vitaminais e antibióticos ou fungicidas (Keagle and Gersen, 2013, Boyle and Griffin, 2001). 

 

5.1.3.2. L-Glutamina  

 
 A L-Glutmamina é um aminoácido essencial para o crescimento celular. A L-

Glutamina é extremamente instável e transforma-se em D-Glutamina (forma não usada 

pelas células) quando armazenada à temperatura ambiente. Assim, a L-Glutamina deve 

ser congelada de modo a manter a sua estabilidade e é aconselhável descongelá-la 

momentos antes de a adicionar à cultura (Keagle and Gersen, 2013, Boyle and Griffin, 

2001). 

  

5.1.3.3. Soro vitelo fetal 

 
O soro vitelo fetal (SVF) é o soro mais frequentemente utilizado nos laboratórios de 

citogenética e é essencial para um bom crescimento celular. A concentração final deve 

variar entre os 10-30% no meio de cultura e deve ser extremamente controlada visto que 

concentrações muito baixas não vão ter qualquer efeito, enquanto concentrações muito 

elevadas vão ser prejudiciais ao crescimento celular (Keagle and Gersen, 2013). Algumas 

amostras como as de sangue, já tem soro na sua constituição, não necessitando de 

elevadas concentrações deste aditivo (Lawce and Brown, 2017).  
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5.1.3.4. Antibióticos e fungicidas 

 
Os inibidores microbianos são adicionados ao meio de cultura de modo a 

atrasar/impedir o crescimento de microrganismos. Apesar da contaminação microbiana ser 

uma ocorrência rara, especialmente se as técnicas forem realizadas em boas condições 

de assépsia, devem adicionar-se antibióticos e/ou fungicidas ao meio de cultura, 

principalmente durante a realização de culturas primárias (Boyle and Griffin, 2001). 

A penicilina/estreptomicina, a kanamicina e a gentamicina são os inibidores 

bacterianos mais frequentemente utilizados. Os fungicidas mais utilizados incluem niastina 

e amfotericina B. O uso destes pode afetar o crescimento celular e só são usados quando 

a probabilidade de existir contaminação compensar os efeitos negativos que este aditivo 

vai ter na cultura (Keagle and Gersen, 2013). 

A contaminação bacteriana das culturas, pode ser detetada se o meio adquirir uma 

aparência turva. A contaminação fúngica deteta-se pela visualização de pequenos 

aglomerados de hifas a olho nu ou, quando a infeção está no início, pela visualização das 

pequenas hifas ao microscópio invertido. As contaminações com vírus e micoplasma são 

as mais difíceis de detetar. A suspeita de uma contaminação com micoplasma pode surgir 

se o nível de quebras cromossómicas e anomalias for superior ao normalmente observado 

e a sua deteção pode ser apenas efetuada recorrendo a kits específicos. 

 

5.1.3.5. Estimulantes mitóticos  

 
 Algumas células, como os linfócitos maduros, não se dividem espontaneamente e 

devem ser estimulados para esse efeito através da adição de um estimulante mitótico 

apropriado. 

 A fitohemaglutininina (PHA) é uma proteína extraída do feijão vermelho e estimula 

principalmente a proliferação dos linfócitos-T. A divisão celular inicia-se 48h após a adição 

de PHA, com períodos adicionais de divisão, em intervalos de 24 h. A cultura de amostras 

de sangue periférico baseia-se nesta premissa. Assim, para amostras de sangue periférico, 

72 h será a duração ótima de cultura. Amostras de sangue de recém nascidos requerem 

um menor tempo de cultura devido à elevada concentração de linfócitos (Keagle and 

Gersen, 2013). 

5.1.4. Método de cultura  
 

A escolha do tipo de frasco de cultura depende do tipo de amostra em causa e da 

preferência do laboratório. As amostras de sangue periférico consistem em células 

individualizadas em suspensão. Pare este tipo de amostras são utilizados tubos de 
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centrifugação estéreis e são realizadas culturas em suspensão. Para as amostras de 

tecidos e líquidos amnióticos são realizadas culturas em monocamada devido à 

necessidade das células se fixarem a uma superfície para crescer. Este tipo de amostras 

deve ser cultivado em caixas de cultura (Keagle and Gersen, 2013).  

Nas culturas em caixa, as células crescem na membrana interior das caixas de 

cultura até que um número adequado de células em divisão esteja presentes. A 

monotorização do crescimento celular é feito através da observação das caixas de cultura 

num microscópio invertido. A ressuspensão das células ancoradas à membrana é feita 

através do tratamento enzimático com uma enzima, p.ex. tripsina (enzima proteolítica). A 

ressuspensão das células permite que estas fiquem livres no meio de cultura possibilitando 

a sua manipulação, subcultura ou criopreservação (Keagle and Gersen, 2013).  

 

5.1.5. Parâmetros das culturas celulares 
 

 
Os parâmetros seguidos nas culturas celulares podem ser distintos entre 

laboratórios. O CGMJM segue parâmetros definidos pelo European Cytogeneticists 

Association (ECA) (Hastings et al., 2007). Assim, para minimizar o risco de contaminações, 

ou perda de culturas devido a uma falha da estufa (p.ex. temperatura desajustada), cada 

amostra deve ser cultivada em pelo menos duas culturas distintas, preferencialmente 

manipuladas e monitorizadas separadamente e mantidas em estufas distintas, se possível. 

As culturas pré-natais devem ser mantidas em dois meios de cultura distintos ou com 

diferentes lotes do mesmo meio de cultura (Hastings et al., 2007). 

Nas culturas de sangue periférico, cada amostra é cultivada em dois meios distintos, 

synchroset® e karyotiping®, e são realizadas três culturas distintas por amostra. O 

estabelecimento das três culturas não é realizada em simultâneo, sendo duas delas, com 

meios de cultura distintos, iniciadas primeiro e só depois da manipulação destas é que se 

inicia a cultura remanescente.  

Relativamente aos líquidos amnióticos e às biópsias de tecidos sólidos, é usado o 

mesmo meio de cultura, o bioAMF®. Neste tipo de amostras são realizadas duas culturas 

primárias. As culturas são estabelecidas em caixas de cultura distintas. Na primeira 

mudança de meio em ambas as culturas, o meio de cultura inicial não é descartado. Pelo 

facto de conter algumas células em suspensão com capacidade proliferativa, este é 

colocado numa única nova caixa de cultura de modo a iniciar nova cultura numa estufa 

distinta e funcionar como reserva caso surjam complicações com as culturas iniciais. 
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5.1.6. Manutenção da cultura 
 

 Após o início das culturas, é imperativo que sejam mantidas condições ótimas de 

temperatura, humidade e pH até que haja número adequado de células em divisão (Keagle 

and Gersen, 2013). As culturas de tecidos humanos crescem melhor à temperatura 

fisiológica do corpo humano de 37-37.5ºC, visto que as curvas de crescimento descem 

drasticamente acima dos 38ºC, e podem ser mantidas em sistema aberto ou fechado 

(Lawce and Brown, 2017). Geralmente as culturas de sangue periférico são mantidos em 

sistemas fechados enquanto amostras de biópsias de tecidos sólidos e líquido amniótico 

são mantidas em sistemas abertos. 

 Um sistema aberto implica que haja trocas gasosas entre a atmosfera no interior da 

caixa de cultura e o ambiente dentro da estufa. Para facilitar as trocas gasosas é deixada 

uma pequena folga no aperto das tampas das caixas de cultura ou são usadas caixas de 

cultura com tampas com filtros que permitam as trocas gasosas. Neste tipo de sistema é 

necessário o uso de estufas de CO2 de modo a manter um nível constante de 5% de CO2 

(Figura 26a). A manutenção deste nível é necessário para manter um pH ideal de 7.2-7.4 

(Keagle and Gersen, 2013, Boyle and Griffin, 2001). A humidade dentro da estufa deve 

manter-se nos 97% para prevenir a morte das células devido à desidratação da cultura 

(Keagle and Gersen, 2013). Uma desvantagem dos sistemas abertos é o facto de serem 

mais suscetíveis à contaminação microbiana cruzada, especialmente de fungos, devido à 

humidade das superfícies da estufa (Boyle and Griffin, 2001, Keagle and Gersen, 2013). 

Contudo, sistemas abertos permitem que a cultura liberte subprodutos do metabolismo na 

fase gasosa, que podem ser tóxicos para as células (Keagle and Gersen, 2013).    

 Sistemas fechados são caracterizados pela ausência de trocas gasosas, não sendo 

necessário o uso de estufas de CO2 (Figura 26b). Os meios comerciais contêm soluções 

tampão para manter o pH de culturas a curto prazo. A principal vantagem deste sistema é 

o risco diminuto de contaminação microbiana (Keagle and Gersen, 2013). 
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 Depois de todas as condições para a cultura serem ótimas, deve ser dado tempo 

às células para dividirem-se. O tempo de cultura varia consoante o tipo celular. Culturas de 

sangue periférico requerem pouca manutenção assim que as condições de cultura são 

estabelecidas. As amostras são colocadas em tubos de cultura durante um tempo 

específico, geralmente 72 ou 96 horas. Os líquidos amnióticos e amostras tecidos sólido, 

requerem períodos de cultura mais longos. A taxa de crescimento destas amostras não é 

regular sendo necessário monitorizar as caixas de cultua periodicamente num microscópio 

invertido até que número de células em divisão seja suficiente para iniciar a manipulação 

celular. O período de cultura de líquidos amnióticos ou tecidos sólidos usando o método T-

flask poderá durar 2 semanas. Adicionalmente, este tipo de culturas requer a troca de meio 

de cultura assim que este fica desprovido de nutrientes e aditivos essenciais para o 

crescimento celular. 

A sincronização celular é um procedimento realizado durante a cultura, de modo a 

que as células, em divisão aleatória fiquem estabilizadas num certo ponto do ciclo celular 

e reiniciem o ciclo de modo sincronizado. Existem diferentes métodos de sincronização 

química, um deles recorre à adição de timidina à cultura. O excesso de timidina vai 

atrasar/inibir a frequência da síntese de DNA, de modo a que as células atinjam e 

interrompam o ciclo na fase S. O excesso de timidina atua por efeitos de feedback negativo 

na produção de outros percursores nucleotídicos, diminuindo a produção de dCTP e 

consequentemente limitando a síntese de DNA (Clouston, 2001). O efeito da timidina 

(a)          (b)          

Figura 26 – Imagens das estufas utilizadas no CGMJM. (a) Estufa de CO2, utilizada nas culturas de biópsias 
de tecidos sólidos e líquidos amnióticos. (b) Estufa sem fornecimento de CO2, utilizada em culturas de 
amostras de sangues periféricos. 

(a)                                                               (b) 
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poderá depois ser revertido através da adição, sem qualquer lavagem, do nucleósido 

deoxicitidina-2 (Wheater and Roberts, 1987). Quando o efeito da timidina termina, a 

replicação do DNA é restabelecida e consequentemente as células prosseguem o ciclo 

atingindo a fase mitótica de modo sincronizado (Clouston, 2001). 

 

5.1.7. Manipulação celular 
 
 Assim que haja número suficiente de células em divisão, inicia-se o procedimento 

de manipulação celular. Este consiste na paragem das células em divisão na metáfase, 

tratamento hipotónico, fixação e espalhamento em lâminas para posterior bandeamento e 

análise microscópica. As etapas da manipulação celular são praticamente as mesmas para 

todos os tipos celulares, com apenas algumas variações. O procedimento da manipulação 

celular está esquematizado na Figura 27.  

Figura 27 - Representação esquemática do processo de manipulação celular. Adaptado de Lawce and Brown (2017). 
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5.1.7.1. Inibidor mitótico 

 
 Para a obtenção de um número adequado de células em metáfase deve ser 

utilizado um inibidor mitótico. O colcemide, um análogo da colquicina, é o inibidor mais 

usado nos laboratórios de citogenética. O colcemide liga-se à tubulina, impedindo a 

formação das fibras do fuso acromático ou destruindo as já formadas impedindo a 

separação dos cromatídeos irmãos na anáfase, interrompendo o ciclo celular em metáfase. 

O tempo de exposição ao colcemide afeta a quantidade de células em metáfase e tamanho 

dos cromossomas. Quanto mais o tempo de exposição ao inibidor, maior será número de 

células em metáfase mas os cromossomas vão ser mais curtos visto que estes condensam 

à medida que avançam na metáfase (Keagle and Gersen, 2013). Quando é realizada a 

técnica de sincronização celular o tempo de exposição a colcemide é escasso, geralmente 

na ordem dos 10 minutos. O resultado final são cromossomas prometafásicos de alta 

resolução (Keagle and Gersen, 2013, Clouston, 2001). 

5.1.7.2. Solução hipotónica 

 O tratamento hipotónico é realizado após exposição ao colcemide. A solução 

hipotónica tem uma concentração salina inferior ao citoplasma celular, permitindo a entrada 

da água, via osmose, nas células. A entrada da água vai turgir as células e é um passo 

chave para o correto espalhamento dos cromossomas na lâmina. O tempo de exposição é 

crítico, visto que elevado tempo de exposição vai provocar a lise das células antes do 

espalhamento e pouco tempo de exposição não vai turgir as células resultando num 

espalhamento de baixa qualidade. Existe uma variedade de soluções hipotónicas para este 

tratamento, no entanto a mais utilizadas é uma solução cloreto de potássio (KCl) (Keagle 

and Gersen, 2013).  

 

5.1.7.3. Fixador 

 A solução de metanol absoluto e ácido acético glacial é usada para parar a ação da 

solução hipotónica, fixar as células turgidas e provocar, no caso das amostras de sangue, 

a lise de quaisquer hemácias presentes na amostra. Deve ser preparada um solução fresca 

de fixador antes do seu uso, visto que esta absorve facilmente a água na atmosfera, o que 

afeta a qualidade dos cromossomas e subsequente coloração (Keagle and Gersen, 2013). 

A correta adição do primeiro fixador é essencial para a obtenção de preparações 

cromossómicas com qualidade. Este deve ser adicionado gota a gota com agitação 

contínua das células. No caso das amostras de sangues, assim que o fixador provocar a 

lise dos restantes glóbulos vermelhos (indicado pela conversão da hemoglobina vermelha 
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em hematina castanha escura) o fixador poderá ser adicionado mais rapidamente. A adição 

rápida do primeiro fixador ou com pouca agitação origina massas castanhas sólidas que 

vão originar preparações sujas e com baixo índice mitótico (Clouston, 2001). Após a 

fixação, as células podem ser armazenadas durante longos períodos de tempo a 4ºC.  

5.1.7.4. Espalhamento 

 O último passo da manipulação é o espalhamento. Um espalhamento correto está 

na base para uma boa análise cromossómica, fornecendo quantidade suficiente de 

metáfases, bem espalhadas pela lâmina, com pouca sobreposição cromossómica e 

desprovidas e citoplasma. 

 Existem diferentes técnicas para o espalhamento das células fixadas, que 

dependem da preferência do laboratório e do operador assim como o tipo de células em 

questão. Quando as células frágeis e turgidas entram em contacto com a lâmina, o fixador 

começa a espalhar-se e a evaporar. À medida que este evapora, exerce pressão nas 

células fazendo que sejam comprimidas entre a lâmina e o menisco do fixador. A 

membrana celular é cada vez mais esticada e as células e os cromossomas ficam cada 

vez mais achatados ocupando cada vez uma área maior na lâmina, como se pode observar 

na Figura 28 (Keagle and Gersen, 2013, Lawce and Brown, 2017). Quanto mais tempo 

durar a evaporação, mais espalhadas ficam as células e os cromossomas. Assim a 

velocidade de evaporação é crítica para um espalhamento de qualidade. Desta forma, 

variáveis que aumentam a velocidade da evaporação (temperatura elevada e baixa 

humidade) vão deteriorar a o espalhamento, enquanto aquelas que diminuem a velocidade 

da evaporação (baixas temperaturas e humidade elevada) vão favorecer o espalhamento 

(Keagle and Gersen, 2013). 

 Para além da temperatura e da humidade outras variáveis afetam a taxa de 

evaporação do fixador, influenciando assim a qualidade do espalhamento. Algumas das 

Figura 28 - Representação do comportamento das 
células ao longo da evaporação do fixador durante o 
espalhamento. Adaptado de Barch and Lawce (2017). 
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variáveis incluem: concentração da suspensão celular; duração do tratamento hipotónico; 

altura a que as células são pipetadas; fluxo de ar; uso de lâminas secas vs húmidas; ângulo 

da lâmina e/ou pipeta aquando do espalhamento. Devem ser feitas e observadas lâminas 

de teste num microscópio em contraste de fase, de modo a avaliar a qualidade do 

espalhamento. Adicionalmente, a concentração da suspensão celular também poderá ser 

avaliada e ajustada se as células estiverem muito densas ou diluídas na lâmina de teste. 

 Após o espalhamento as lâminas são envelhecidas overnight a 60 ºC, ou em casos 

urgentes 3 h numa estufa a 90ºC, de modo a desidratar os cromossomas o que favorece o 

bandeamento cromossómico. 

 

5.1.8. Coloração e bandeamento cromossómico 

 
 Quando se realizaram as primeiras preparações cromossómicas, os cromossomas 

foram corados uniformemente com Giemsa e outros corantes que se ligam ao DNA que 

apenas tornavam possível identificar anomalias numéricas ou grandes anomalias 

estruturais (Blennow, 2006). A descoberta e introdução das técnicas de bandeamento por 

Caspersson, em 1970, tornou possível identificar cada cromossoma individualmente e 

permitiu detetar pequenas anomalias estruturais acima do limiar de resolução ótica. Desde 

o desenvolvimento da primeira técnica de bandeamento, diversas técnicas foram 

desenvolvidas (Caspersson et al., 1968, Caspersson et al., 1970). Atualmente, existem 

diversas metodologias para bandeamento que produzem um padrão especifico de bandas 

claras e escuras ao longos de todos os cromossomas sendo estas características de cada 

um. Foi estabelecido que, bandas G escuras contém maioritariamente DNA rico em AT 

replicado tardiamente, enquanto bandas claras contém DNA rico em GC replicados 

precocemente (Blennow, 2006). Preparações cromossómicas de baixa resolução mostram 

cerca de 400 bandas por complemento haplóide, metáfases com resolução moderada 

apresentam 500-550 bandas, enquanto prometafáses de alta resolução podem produzir 

850 bandas ou mais (McGowan-Jordan et al., 2016). Para além dos métodos usados para 

bandeamento de rotina, existem técnicas que permitem a marcação de regiões específicas 

dos cromossomas, denominados por métodos seletivos, como o bandeamento CBG e a 

coloração AgNOR. 
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5.1.8.1. Bandeamento GTG/GTL (bandas G, usando Tripsina e corante Giemsa/Leishman) 

 
O bandeamento GTG é o mais utilizado nos laboratórios de citogenética visto ser 

um método simples e as lâminas marcadas podem ser mantidas durante meses sem que 

haja detioração. Apesar de existirem diferentes métodos, o procedimento mais realizado 

para obter bandas G implicam o tratamento das lâminas com uma protease, p.ex. tripsina, 

e posterior marcação com corante Giemsa ou Leishman (Figura 29) (Tantravahi, 2001). 

  

5.1.8.2. Coloração AgNOR (Coloração com nitrato de prata das regiões organizadoras dos 

nucléolos) 

A coloração AgNOR, é uma técnica que usa nitrato de prata (AgNO3) para marcar 

as regiões organizadoras dos nucléolos localizadas nos satélites dos cromossomas 

acrocêntricos (Figura 30) (Goodpasture and Bloom, 1975). Estas regiões contém genes 

para RNAr. Teoricamente existem dez NOR por célula, contudo só as regiões com os 

genes RNAr ativos vão ser marcadas. A marcação com AgNOR é útil para a identificação 

de cromossomas marcadores e anomalias, envolvendo os cromossomas acrocêntricos. 

Figura 29 - Metáfase com cromossomas com bandeamento GTL. Cedido pelo 
CGMJM. 
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5.1.8.3. Bandeamento CBG (bandas C usando hidróxido de Bário e corante Giemsa) 

A técnica de bandeamento CBG, marca seletivamente a heterocromatina 

constitutiva junto aos centrómeros, as áreas polimórficas hereditárias presentes no 

cromossoma 1, 9, 16 e o braço longo distal do cromossoma Y (Arrighi and Hsu, 1971). 

Regiões com marcação C positiva contém DNA repetitivo, DNA α-satélite e algum DNA 

codificante não repetitivo (Tantravahi, 2001).  

No bandeamento CBG o DNA é depurinado e desnaturado pelo hidróxido de bário 

e os cromossomas são lavados com uma solução salina de citrato de sódio a 60 ºC. A 

heterocromatina constitutiva resiste à degradação e desta forma é o único material que 

permanece marcado com Giemsa. O resultado são “cromossomas fantasma” com 

marcação escura da região centromérica e das regiões polimórficas pericentroméricas 

(Figura 31). O bandeamento C é útil para determinar a presença de cromossomas 

dicêntricos e pseudodicêntricos e também para o estudo de cromossomas marcadores 

(Keagle and Gersen, 2013). 

Figura 30 - Metáfase com cromossomas com a coloração AgNOR. Cedido pelo CGMJM. 
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5.1.9. Análise cromossómica microscópica 
 

Após o bandeamento os cromossomas são analisados num microscópio ótico de 

modo a detetar anomalias numéricas e/ou estruturais. A visualização das lâminas deve ser 

realizada de forma metódica, campo a campo, de modo a encontrar as células em 

metáfase. Quando encontradas, cada célula é analisa com a objetiva de imersão (100x). 

Após determinar se a metáfase tem qualidade suficiente esta é contada e analisada. As 

referências microscópicas de cada célula são apontadas no caderno de laboratório, assim 

como o cariótipo. Quando a célula apresenta cromossomas com boa qualidade e com 

poucas sobreposições (bom espalhamento e marcação) esta poderá ser captada usando 

um software específico, p.ex. cytovision®. Após a captação das células metafásicas, os 

cromossomas de cada célula são organizados em cariogramas e analisados. 

Os parâmetros relativos ao número de células que devem ser contadas/analisadas 

varia consoante o laboratório. O CGMJM segue as indicações do ECA (Hastings et al., 

2007). Assim, na análise convencional de sangues periféricos e biópsias de tecidos sólidos 

(pós-natal) geralmente são analisadas cinco metáfases e contadas 15 metáfases. A análise 

cromossómica envolve a comparação de todos os pares de homólogos (incluindo X e Y), 

banda a banda. Se um dos homólogos estiver envolvido numa sobreposição com outro 

cromossoma, a porção sobreposta deve estar visível em ambos os homólogos em pelo 

menos duas metáfases, de modo a certificar que não existem anomalias estruturais. 

Figura 31 - Metáfase com cromossomas com bandeamento CBG. Cedida pelo CGMJM. 
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Podem ser contadas/analisadas células adicionais, p.ex. em casos de suspeita de 

mosaicismo. Nestes casos, para a exclusão do mosaicismo, observam-se 30 metáfases, 

das quais cinco são analisadas e 25 contadas. Em casos específicos de mosaicismos de 

baixa expressão em que a linha minoritária representa uma percentagem igual ou inferior 

a 10%, observam-se 50 a 100 metáfases das quais pelo menos cinco são analisadas.  

Durante a análise de células provenientes de culturas pré-natais são geralmente 

analisadas 5 e contadas 15 metafáses, em pelo menos duas culturas diferentes. A 

possibilidade de existir contaminação materna, pseudomosaicismo, mosaicismo 

verdadeiro e aberrações in vitro nestas amostras deve ser reconhecida. A análise de uma 

segunda ou terceira cultura é essencial em casos de suspeitas de mosaicismos ou 

pseudomosaicismos. Nestes casos, o número de células contadas e analisadas deve ser 

suficiente para despistar o mosaicismo sendo recomendada uma análise extensiva (30 a 

50 células).  

 Todas as imagens digitais devem ser armazenas para possível revisão e as 

lâminas devem ser armazenadas. É essencial que a análise cromossómica seja em 

duplicado, ou seja todos os casos devem ser validados por uma segunda pessoa.  

5.2. Citogenética molecular 
 

 A citogenética molecular é definida como uma área que combina a biologia 

molecular e a citogenética de modo a estudar dos cromossomas com uma resolução 

molecular e em todas as etapas do ciclo celular. Compreende um grupo de técnicas que 

operam ou com DNA genómico total ou sequências específicas de modo a detetar e 

analisar alterações ao nível cromossómico e subcromossómico (Iourov et al., 2008). De 

entre as técnicas mais importantes podem destacar-se a Fluorescence In Situ Hybridization 

(FISH), a Multiplex Ligation-dependente Probe Amplification (MLPA) e o array Comparative 

Genomic Hybridization (aCGH). 

 

5.2.1. Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) 
 

A FISH é uma técnica efetiva para a deteção de alterações genéticas em células. 

No campo da citogenética, a FISH veio colmatar as lacunas deixadas no diagnóstico 

realizado por técnicas de citogénica convencional permitindo: mapeamento genético 

cromossómico, caracterização de anomalias cromossómicas ou identificação de anomalias 

genéticas com uma resolução variável de 4-10Mb a 50kb em cromossomas metafásicos 

ou interfásicos (Jensen, 2014). 
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A FISH é uma técnica bastante direta que consiste na hibridação de uma ou mais 

sondas com as sequências complementares no DNA alvo em preparações cromossómicas 

metafásicas/interfásicas fixadas em lâminas (Volpi and Bridger, 2008) (Figura 32). As 

sondas de DNA para FISH podem ser classificadas em quatro tipos: sondas para pintura 

cromossómica (para a identificação da sequência completa de um cromossoma de modo 

a estudar anomalias estruturais e identificar anomalias envolvendo diferentes 

cromossomas), sondas centroméricas (direcionadas para as sequências repetitivas de 

DNA α-satélite na região pericecentromérica), sondas de sequência única (desenhadas 

para identificar um gene em particular e podem ser utlizadas para detetar síndromes de 

microdeleções/microduplicações) (Das and Tan, 2013) e sondas 

subteloméricas/teloméricas utilizadas no rastreio de deleções/duplicações em regiões 

subteloméricas/teloméricas frequentemente associadas a défice cognitivo idiopático 

(Sismani et al., 2001). 

As sondas são marcadas diretamente, pela incorporação de nucleótidos 

fluorescentes, ou indiretamente, pela incorporação de moléculas que são posteriormente 

detetadas por anticorpos fluorescentes. Pelo facto de ser significativamente mais rápido e 

simples o método de marcação direto é utilizado rotineiramente. As sondas são finalmente 

visualizadas e analisadas in situ no microscópio de fluorescência (Volpi and Bridger, 2008, 

Jensen, 2014).  

Figura 32 - Representação esquemática das etapas chave da técnica de FISH. A sonda marcada 
com um fluorocromo e o DNA alvo são desnaturados. Após a hibridação, por complementaridade 
entre o DNA alvo e a sonda, a região cromossómica de interesse vai permanecer marcada com 
o(os) fluorocromo(os), tornando-se passível de análise do sinal de fluorescência no microscópio de 
fluorescência. Adaptado de Wippold and Perry (2007). 
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Os parâmetros seguidos para realizar a análise microscópica de preparações 

cormossómicas de FISH estão descritos pela ECA. A análise de preparações metafásicas 

ou interfásicas usando a FISH, quer usando uma única sonda ou múltiplas sondas 

cromossómicas, pode fornecer resultados confiáveis em diferentes situações clínicas. 

Quando há suspeita de uma deleção ou rearranjo cromossómico, o sinal fluorescente no 

cromossoma normal é o melhor controlo da eficiência da hibridação. Dependendo da 

especificidade de uma sonda e o número de células marcadas, a possibilidade do mosaico 

deve ser considerada. Quando a hibridação não é ótima, o método deve ser repetido. 

Quando há suspeita de uma deleção ou rearranjo cromossómico, estes devem ser 

confirmados com pelo menos uma sonda adicional (Hastings et al., 2007). 

O número de células marcadas necessárias para a validação do resultado varia 

consoante o tipo de sondas utilizadas. No caso de sondas locus-specific, cinco células 

devem estar marcadas para validar o resultado. Nas análises com sondas múltiplas, p.ex. 

subteloméricas, três células por sonda devem estar marcadas para confirmar um padrão 

de sinal (Hastings et al., 2007). 

Comparativamente à análise do cariótipo, a FISH apresentam algumas vantagens 

como o maior poder de resolução (1 Kb-2 Mb), é bastante mais simples visto que pode ser 

realizada diretamente em núcleos interfásicos sem necessidade de estabelecer culturas. 

Em relação às desvantagens, a FISH é uma técnica bastante dispendiosa e podem por 

vezes ocorrer ligações inespecíficas ou a hibridação pode ser inexistente. Adicionalmente, 

a FISH é uma técnica direcionada, ou seja não fornece uma análise alargada do genoma, 

como acontece em técnicas moleculares mais recentes como o aCGH.  

 

5.2.2. Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA)  

 
 O MLPA é uma técnica semi-quantitativa desenvolvida em 2002 por Schouten et. al 

(Schouten et al., 2002). O procedimento tem como base uma PCR multiplex e é utilizado 

em citogenética para realizar o rastreio direcionado de alterações do número de cópias de 

DNA (Schouten et al., 2002).  

 Um dos principais aspetos que diferencia a técnica de MLPA do PCR multiplex é a 

amplificação, utilizando apenas um par de primers, das sondas de MLPA hibridadas à 

sequência alvo em vez da amostra de DNA (Schouten et al., 2002). Os produtos resultantes 

da amplificação apresentam um tamanho variável e são passíveis de análise por 

eletroforese capilar. A posterior comparação da altura dos picos relativos obtidos com os 
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da amostra referência permitem identificar sequências com número de cópias aberrantes. 

A reação do MLPA é realizada num único tubo e podem ser diferenciadas como principais 

etapas: a desnaturação e hibridação das sondas com as sequências alvo complementares, 

ligação, amplificação por PCR das sondas ligadas, separação dos produtos de 

amplificação por eletroforese capilar e análise dos resultados recorrendo a um software 

específico (Figura 33) (Conner et al., 2014).  

 Uma das principais aplicações é o estudo da alteração do número de cópias em 

regiões subteloméricas em pacientes com défice cognitivo ou outras anomalias do 

desenvolvimento (Wu et al., 2010). Também tem sido particularmente importante no 

diagnóstico de síndromes de microdeleções/microduplicações recorrentes, tais como o 

Figura 33 - Representação esquemática da técnica de MLPA. O primeiro passo (a), 
compreende a desnaturação da amostra e posterior hibridação das sondas. A hibridação da 
sonda ocorre pela ligação adjacente dos dois oligonucleótidos às respetivas sequências 
alvo. Durante o segundo passo (b), os dois oligonucleótidos adjacentes são ligados por uma 
ligase termoestável. Posteriormente, todas as sondas são amplificadas via PCR usando 
apenas um par de primers (c). Pelo facto das sequências stuffer serem variáveis entre 
sondas, o produto de amplificação de cada uma vai ser único. Finalmente, o último passo 
(d) compreenderá a separação dos produtos de amplificação por eletroforese capilar e 
posterior análise dos resultados. Adaptado de Willis et al. (2012). 
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síndrome de Williams ou DiGeorge, ou microdeleções/microduplicações associadas a 

alterações do espectro do autismo (Cai et al., 2008). 

 Comparativamente com técnicas como a FISH e o cariótipo, o MLPA apresenta 

algumas vantagens. Para além de ser uma técnica multiplex (podendo analisar até 50 

sequências alvo numa única reação) esta apresenta uma maior resolução, permitindo 

detetar pequenas alterações, até ao nível do exão, é relativamente mais simples, podem 

ser obtidos resultado entre 24-48 horas e é extremamente sensível (apenas necessita de 

20 ng de DNA). Relativamente a outra técnicas, como o aCGH, apresenta custos muito 

inferiores (Willis et al., 2012). Algumas limitações incluem a incapacidade de detetar 

poliploidias, anomalias estruturais em equilíbrio (Saxena et al., 2016) e apresenta baixa 

sensibilidade para detetar mosaicismos de baixa expressão (van Veghel-Plandsoen et al., 

2011). 

 

5.2.3. array Comparative Genomic Hybridization (aCGH) 

 
 Como o próprio nome indica esta metodologia é baseada no princípio da hibridação 

genómica comparativa (Comparative Genomic Hybridization) que possibilita a deteção de 

perdas e ganhos do DNA genómico total (Shaffer, 2013).  

 Na técnica de array Comparative Genomic Hybridization (aCGH), o DNA genómico 

do paciente e do controlo são marcados com os fluorocromos distintos (Cy5 e Cy3 

respetivamente). As amostras são posteriormente co-hibridizadas com um conjunto de 

fragmentos genómicos que estão dispostos em diferentes spots ao longo de placas de 

array. A intensidade dos spots é medida a 532 nm (Cy3) e 635 nm (Cy5) (De Ravel et al., 

2007). Se a intensidade dos dois fluorocromos for igual num spot, a região em causa é 

considerada normal/equilibrada. Por sua vez, as duplicações são reconhecidas pela 

predominância da intensidade de Cy5, enquanto que deleções são reveladas pelo 

incremento da intensidade florescente de Cy3 (Ferguson-Smith, 2008) (Figura 34). 

 Em termos de aplicabilidade na citogenética clínica, o aCGH atualmente é usado 

para realizar diagnóstico citogenético em amostras pré e pós-natais permitindo detetar o 

ganho ou a perda de DNA associado a deleções, duplicações, translocações não 

equilibradas, inserções, cromossomas marcadores e cromossomas em anel (Shaffer, 

2013). Para realizar a validação das anomalias detetadas pelo aCGH, são geralmente 

requeridas análises complementares como a FISH e o MLPA. 



 
FCUP 64 

Laboratório de Citogenética  

 

 Comparativamente às técnicas clássicas de citogenética, o aCGH apresenta a 

limitações semelhantes ao MLPA que incluem a incapacidade de detetar anomalias em 

equilíbrio, poliploidias e mosaicismo de baixa expressão. No entanto este técnica consegue 

diagnosticar alterações submicroscópicas (sem necessidade de estabelecer culturas) que 

não são detetáveis através da análise do cariótipo ou pela FISH (Shaffer, 2013, Chaudhary 

2011).  

 

Figura 34 - Representação esquemática da técnica de aCGH. O procedimento é caracterizado 
pelo isolamento de DNA do paciente e do controlo. Ambas amostras são diferencialmente 
marcadas com dois fluorocromos, Cy5 e Cy3 respetivamente. As amostras são co-hibridizadas 
com diversas sondas conhecidas em array. As sondas estão organizadas numa grelha de spots 
numa placa. O scanner deteta as diferentes intensidades de fluorescência e o software de análise 
calcula o rácio de Cy5/Cy3, possibilitando a deteção de deleções ou duplicações. Adaptado de 
Colaianni et al. (2016). 
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Capítulo VI – Componente prática 

A componente prática do estágio permitiu a aquisição de diversas competências de 

trabalho na área da citogenética. Inicialmente foi realizado um estudo teórico de matérias 

adjacentes à citogenética, com especial atenção aos fundamentos da citogenética clínica, 

de modo a facilitar a posterior aprendizagem das técnicas realizadas no laboratório. Todas 

as técnicas realizadas no laboratório foram observadas. Após a aquisição das 

competências necessárias, foram tratadas aproximadamente 550 amostras de sangue 

periférico. Todos os procedimentos realizados seguiram as indicações descritas na secção 

5.1. Foi realizado o estudo integral, com supervisão, de 39 amostras de sangue periférico 

com vista à obtenção do cariótipo. As indicações clínicas, o número de células contadas e 

analisadas bem como o cariótipo estão descritas na tabela 2.  

Dos casos estudados, 11 foram particularmente interessantes. Dois casos 

representavam mosaicos, envolvendo os cromossomas sexuais, com diversas linhas 

celulares. Um deles (caso nº 7) foi diagnosticado como síndrome de Klinefelter com quatro 

linhas celulares e foi apresentado sob o formato de poster nas XLVII Conferências de 

Genética Doutor Jacinto Magalhães intituladas, “A genética na endocrinologia e no 

metabolismo". O caso nº 20 encontra-se descrito no ponto 6.1. e irá ser apresentado na 

22ª Reunião Anual da Sociedade Portuguesa de Genética Humana.  

Relativamente aos restantes casos estudados destacam-se três casos, nos 3, 10 e 

12, de síndrome de Down, que confirmaram as suspeitas clínicas. Adicionalmente foram 

diagnosticadas duas translocações Robertsonianas e uma translocação recíproca. 

O caso nº 14 foi diagnosticado como uma translocação recíproca com cariótipo 

46,XX,t(2;11)(p25.1;q22.2). Neste caso, o estudo foi realizado por indicação de história 

familiar com esta translocação. O diagnóstico desta anomalia sugere que esta foi herdada 

e não ocorreu de novo. Visto ser uma translocação recíproca, teoricamente, não há perda 

de material cromossómico e o complemento é mantido sem que hajam efeitos fenotípicos 

visíveis, se os pontos de quebra não provocarem disrupção génica (Moore and Best, 2001). 

Contudo, os portadores podem ter problemas reprodutivos incluindo infertilidade, 

abortamentos espontâneos e descendência anormal. Estes problemas resultam da 

produção de gâmetas com desequilíbrios decorrentes das alterações no emparelhamento 

dos homólogos durante a meiose. A posterior fertilização destes gâmetas com gâmetas 

normais vão originar zigotos com trissomias e/ou monossomias parciais (Cross and 

Wolstenholme, 2001, Moore and Best, 2001).  
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 Nos casos nos 30 e 36 foram diagnosticadas duas translocações Robertsonianas 

não-homólogas com cariótipos 45,XY,rob(13;15)(q10;q10) e 45,XX, rob(13;14)(q10;q10) 

respetivamente. As translocações Robertsonianas não-homólogas representam 95% de 

todas as translocações Robertsonianas. A translocação observada no caso nº36, entre o 

cromossomas 13 e 14 é uma das mais frequentes e constitui aproximadamente 75% de 

todas a translocações Robertsonianas não-homólogas (Girirajan and Eichler, 2010). Estes 

rearranjos usualmente ocorrem por quebras nos braços curtos dos cromossomas 

acrocêntricos com posterior reunião dos pontos de quebra. Pelo facto de os pontos de 

quebra ocorrerem em regiões compostas por múltiplas cópias de genes de RNA 

ribossomal, a perda destes braços após a formação do cromossoma derivativo não é 

clinicamente relevante (Slovak et al., 2013).  

 Quando as translocações Robertsonianas envolvem os cromossomas 14 e 15, 

como aquela observada nos casos nos 30 e 36 a ocorrência de dissomia uniparental (UPD) 

deve ser considerada. No caso da translocação envolver o cromossoma 15, a UPD 

materna e paterna do cromossoma 15 resultam no síndrome de Prader-Willi e no síndrome 

de Angelman respetivamente (Nicholls et al., 1989, Ledbetter and Engel, 1995). 

Adicionalmente, também já foi reportada descendência clinicamente anormal associada a 

UPD paterna e materna para o cromossoma 14 (Malcolm et al., 1991, Wang et al., 1991, 

Papenhausen et al., 1995, Healey et al., 1994, Temple et al., 1991). Assim como para todas 

as anomalias cromossómicas, neste caso é aconselhável realizar o estudo citogenético 

familiar. 

 Os portadores de translocações Robertsonianas podem ter diversas complicações 

aquando da geração de descendência. Nestes casos há o risco de abortamentos e geração 

de descendência com défice cognitivo associado a aneuploidias e a UPD. Teoricamente, 

todos os cromossomas mal segregados nos portadores parentais de translocações 

Robertsonianas não-homólogas produzem conceções monossómicas e trissómicas. A 

grande maioria da potenciais monossomias e trissomias são letais durante o primeiro 

trimestre gestacional, resultando frequente em abortamentos (Kaiser-Rogers and Rao, 

2013). Apenas translocações envolvendo os cromossomas 13 e 21 estão associadas a um 

risco aumentado de gerar nados-vivos trissómicos. Pelo facto de o risco de aneuploidias 

ser maior para portadores de translocações Robertsonianas relativamente à população 

geral, é recomendado realizar DPN em portadores destes rearranjos. Adicionalmente, pelo 

facto de translocações Robertsonianas envolvendo os cromossomas 14 e 15 estarem 

associadas à geração de descendência aberrante devido à UPD, é aconselhável realizar o 
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teste UPD pré-natal em fetos portadores destas translocações (Kaiser-Rogers and Rao, 

2013). 

 Os casos nos 33, 34 e 35 são referentes a um estudo familiar. O paciente 33 

apresentava um síndrome dismórfico e o resultado do aCGH mostrou a presença de uma 

duplicação em 15q11.2 e uma deleção em 22q11.2. O resultado do estudo citogenético 

convencional não detetou nenhuma anomalia pelo facto destes envolverem perdas e 

ganhos de segmentos cromossómicos com tamanho inferior ao limite da resolução do 

estudo citogenético clássico, i.e. 5 Mb. Adicionalmente, foi realizado o estudo dos 

progenitores deste paciente (casos nos 34 e 35). Este estudo também foi inconclusivo pela 

mesma razão anteriormente apontada. Desta forma referenciaram-se estes casos para 

análise com técnicas complementares com maior poder de resolução, como a FISH e o 

MLPA, de modo a confirmar a anomalia detetada pelo aCGH e compreender se esta 

ocorreu de novo ou se foi herdada. 
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 Tabela 2 - Descrição das indicações clínicas, número de células contadas, número de células analisadas e os cariótipos obtidos para os 
casos estudados. 

 

 

nº Indicações clínicas 
Nº de 

células 
analisadas 

Nº de 
células 

contadas 
Cariótipo 

1 Banco de gâmetas 5 25 46,XY 

2 Alteração do comportamento e défice cognitivo ligeiro 5 15 46,XX 

3 Suspeita de síndrome de Down 5 15 47,XX,+21 

4 Infertilidade e oligo-asteno-teratozoospermia grave 5 25 46,XY 

5 Agenesia uterina e vaginal 5 15 46,XX 

6 Abortamentos de repetição 5 15 46,XY 

7 
Infertilidade primária, azoospermia, criptorquidismo 

bilateral 
5 95 

mos 47,XXY[95]/ 
49,XXXXY[1]/46,XY[4] 

8 Abortamentos de repetição 5 15 46,XY 

9 Obesidade e atraso do desenvolvimento psicomotor 5 15 46,XX 

10 Suspeita de síndrome de Down 5 25 47,XX,+21 

11 Défice cognitivo, síndrome dismórfico, atraso na fala 5 15 46,XX 

12 Suspeita de síndrome de Down 5 25 47,XX,+21 

13 Obesidade e défice cognitivo ligeiro 5 15 46,XX 

14 História familiar de translocação t(2;11)(p25.1;q22.2) 5 15 46,XX,t(2;11)(p25.1;q22.2) 

15 Amenorreia primária 5 25 46,XX 

16 
Desaceleração do crescimento, suspeita de síndrome 

de Turner 
5 25 46,XX 

17 
Atraso do desenvolvimento psicomotor, dificuldades de 

aprendizagem, dismorfias faciais e macrocefalia. 
5 15 46,XY 

18 Infertilidade primária e azoospermia 5 25 46,XY 

19 Atraso do desenvolvimento psicomotor 5 15 46,XY 

20 Suspeita de síndrome de Klinefelter 7 327 
mos 48,XXXY[233]/47,XXY[60]/49,XXXXY[6]/ 

51,XXXXXXY[3]/50,XXXXXY[1]/46,XY[31] 

21 Défice cognitivo e epilepsia  5 45 46,XY 

22 Atraso do crescimento 5 25 46,XX 

23 Baixa estatura 5 25 46,XX 

24 Dismorfias ligeiras e défice cognitivo 5 15 46,XY 

25 Obesidade, alterações de comportamento e diabetes 5 15 46,XX 

26 Défice cognitivo ligeiro e esquizofrenia 5 15 46,XX 

27 
Défice cognitivo ligeiro, dismorfias inespecíficas e 

alterações de comportamento 
5 15 46,XY 

28 
Dificuldades de aprendizagem, alterações de 

comportamento, dismorfias faciais e escoliose grave 
5 15 46,XY 

29 Hipogonadismo e dificuldades de aprendizagem 5 25 46,XY 

30 
Défice cognitivo, macrocefalia, história familiar de 

défice cognitivo 
5 15 45,XY,rob(13;15)(q10;q10) 

31 
Dificuldades de aprendizagem, défice cognitivo ligeiro, 

cardiopatia congénita operada e ligeiras dismorfias 
faciais 

5 15 46,XX 

32 História familiar de translocação rob(13;14)(q10;q10)  5 15 46,XX 

33 
Síndrome dismórfico, resultado de aCGH com 
duplicação no cromossomas 15 e deleção no 

cromossoma 22  
5 15 46,XX 

34 Filho com anomalia em aCGH (caso nº 33)  5 15 46,XY 

35 Filho com anomalia em aCGH (caso nº 33)  5 15 46,XX 

36 História familiar de translocação rob(13;14)(q10;q10)  5 15 45,XX,rob(13;14)(q10;q10) 

37 História familiar de translocação rob(13;14)(q10;q10)  5 15 46,XX 

38 Restrição do crescimento intrauterino e baixa estatura 5 25 46,XX 

39 Infertilidade e azoospermia 5 25 46,XY 
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6.1. Case report: Um caso raro de síndrome de 48,XXXY com seis 

linhas celulares. 

 

 As anomalias cromossómicas sexuais afetam pelo menos 1/400 nados-vivos e 

incluem os cariótipos 47,XXX, 47,XXY, 47,XYY e 45,X já bem descritos. A adição de uma 

cópia de um cromossoma X ou Y é uma ocorrência rara (Linden et al., 2002). 

  O síndrome de 48,XXXY é uma aneuploidia sexual rara primeiramente descrita por 

Barr em 1959 (Barr et al., 1959), caracterizada pela presença de dois cromossomas X 

extras em homens. A frequência estimada do síndrome 48,XXXY é de 1/50000 nados-vivos 

masculinos (Kleczkowska et al., 1988), bastante inferior à incidência do síndrome de 

Klinefelter, 1/660 nados-vivos masculinos (Aksglaede et al., 2013). 

 O fenótipo de indivíduos com cariótipo 48,XXXY pode incluir alta estatura e 

dismorfias faciais como hipertelorismo, pregas epicantais, mandíbula proeminente, lábios 

salientes e clinodactilia do quinto dedo. Existe hipogonadismo hipergonadotrófico e pénis 

hipoplásico em 25% dos pacientes e a ginecomastia é comum. A terapia com testosterona 

mostrou ser benéfica nos pacientes afetados com este síndrome (Linden et al., 1995). Os 

homens com esta condição podem ter défice cognitivo e na maioria dos casos o QI está 

entre os 40-60 (Linden et al., 1995). Um decréscimo de 15-16 pontos no QI para cada 

cromossoma X adicional foi reportado. Isto poderá ser particularmente importante em 

casos de mosaicismos com linhas celulares como 49,XXXXY (Visootsak et al., 2007). A 

maioria dos pacientes tem atraso na fala, atraso do desenvolvimento motor e pouca 

coordenação. O comportamento é imaturo e apresentam personalidades passivas, 

cooperativas, agradáveis e plácidas. A esterilidade é presumivelmente invariável neste tipo 

de polissomias (Linden et al., 1995). 

 No síndrome 48,XXXY, a origem dos cromossomas X extra não está bem 

estabelecida. Em sete casos estudados com marcadores polimórficos, a origem dos 

cromossomas X supranumerários foi paterna em cinco dos casos sendo que nos restantes 

dois os cromossomas extras tiveram origem materna (Leal et al., 1994, Hassold et al., 1990, 

Greenstein et al., 1970, Sanger et al., 1971, Pfeiffer and Sanger, 1973, Lorda-Sanchez et 

al., 1992). A não-disjunção na primeira e segunda divisão meiótica é sugerida como 

principal origem destas polissomias. No entanto, em casos de mosaicismo, a fertilização 

de um óvulo por um espermatozoide XY seguido de uma ou mais não-disjunções pós-

zigóticas será a causa mais plausível (Leal et al., 1994). 
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 Reportamos um caso interessante do síndrome 48,XXXY sob a forma de um 

mosaico com seis linhas celulares diagnosticado em preparações cromossómicas obtidas 

a partir de sangue periférico usando o bandeamento GTL e a técnica de FISH. 

 Um homem com 65 anos foi referenciado para estudo citogenético por apresentar 

características clínicas sugestivas de síndrome de Klinefelter, nomeadamente alta 

estatura, mãos longas, quadris largos e características femininas. 

 A análise cromossómica convencional foi realizada em metáfases obtidas após 

cultura, sincronização, manipulação e bandeamento GTL de uma amostra de sangue 

periférico. Foram efetuadas e analisadas três culturas distintas. Procedeu-se à análise 

microscópica de 95 metáfases e captação e edição de cinco metáfases com bandeamento 

GTL, no software Citovision®. No que diz respeito à FISH, foi realizado o espalhamento de 

duas gotas na mesma lâmina, correspondentes às duas culturas com melhor qualidade 

previamente estabelecidas. A técnica de FISH, aplicada nos cromossomas metafásicos e 

núcleos interfásicos, foi realizada utilizando o protocolo do fornecedor da sonda 

centromérica do cromossoma X (sonda DXZ1, CytoCell®). Foram analisadas por FISH 62 

células em metáfase e 172 núcleos interfásico. Os resultados combinados da análise 

convencional e da FISH estão descritos na tabela 3 e representados nas figuras 35 e 36. 

 O cariótipo final obtido foi: 

mos 48,XXXY[233]/47,XXY[60]/49,XXXXY[6]/51,XXXXXXY[3]/50,XXXXXY[1]/46,XY[31]  

 Usualmente, cariótipos como 48,XXYY, 48,XXXY e 49,XXXXY são considerados 

variantes do síndrome de Klinefelter visto que todos estes partilham características 

fenotípicas como por exemplo a disgenesia testicular e o hipogonadismo 

hipergonadotrófico. Contudo, riscos aumentados de malformações congénitas e 

complicações médicas adicionais em indivíduos com cariótipos 48,XXYY, 48,XXXY e 

49,XXXXY tornam imperativa a distinção destes relativamente a pacientes com 47,XXY 

(Tartaglia et al., 2011). Pelo facto dos efeitos fenotípicos serem variáveis e por vezes pouco 

severos (muitas vezes aliados a mosaicismo com presença de células 46,XY) a grande 

maioria dos pacientes com cariótipo 48,XXXY constitucional ou sob a forma de mosaico 

não são diagnosticados. Assim, o diagnóstico destes pacientes e a sua caracterização são 

essenciais para a melhor diferenciação e compreensão deste tipo de anomalias. A 

possibilidade de realizar um diagnóstico precoce poderá permitir prevenir e intervir em 

complicações futuras do foro fisiológico ou psicológico. Adicionalmente, pelo facto de 

pacientes com síndrome 48,XXXY serem frequentemente inférteis o seu diagnóstico 

precoce poderá desempenhar um papel importante no aconselhamento em contexto de 
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consulta de infertilidade, aumentando a possibilidade da geração de descendência por 

técnicas de reprodução assistida (Groth et al., 2013). 

 Em jeito de conclusão, é de destacar a importância do diagnóstico preciso destas 

anomalias cromossómicas em relação ao fenótipo clássico do síndrome Klinefelter, 

melhorando a gestão clínica e o aconselhamento genético destes pacientes. 

 

 

Linha celular Metáfases 
Resultados de FISH 

Total Percentagem (%) 
Metáfase Interfase 

48,XXXY 70 43 120 233 70 

47,XXY 20 13 27 60 18 

46,XY 5 4 22 31 9 

49,XXXXY 3 1 2 6 1,8 

51,XXXXXXY 2 1 0 3 0,9 

50,XXXXXY 0 0 1 1 0,3 

Total 100 62 172 334 100,00 

Tabela 3 - Número de células relativas a cada linha celular analisadas por FISH e citogenética convencional. 

 

Figura 35 - FISH em preparações cromossómicas 
metafásicas com uma sonda centromérica do cromossoma 
X. (a) Metáfase 46,XY e (b) Metáfase 51,XXXXXY. 

Figura 36 - Cariogramas resultantes do bandeamento GTL. 
(a) Cariograma 51,XXXXXXY e (b) Cariograma 48,XXXY 
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Capítulo VII - Considerações finais 

 O estágio curricular realizado para a obtenção do grau de mestre em Biologia 

Celular e Molecular decorreu na unidade de Citogenética do Centro de Genética Médica 

Doutor Jacinto Magalhães/Centro Hospitalar Universitário do Porto E.P.E.. Durante o 

período do estágio, tive a oportunidade de compreender, acompanhar e participar na rotina 

diária de um laboratório de citogenética. 

 No âmbito do estágio, tive a oportunidade de realizar de forma autónoma a 

preparação, estabelecimento da cultura, sincronização e manipulação de culturas celulares 

de sangue periférico. Análise microscópica, captação e edição de metáfases no software 

Citovision®, montagem de cariogramas e subsequente descrição dos respetivos cariótipos 

utilizando a nomenclatura descrita pelo ISCN.  

 Tive ainda a possibilidade de estabelecer e manipular culturas de vilosidades 

coriónicas, realizar as técnicas de coloração e bandeamento cromossómico (GTL, AgNOR 

e CBG), efetuar a extração de DNA utilizando o Bio Robot EZ1® e executar a técnica de 

FISH bem como a correspondente análise microscópica.  

 Acompanhei todo o processo de preparação, cultura e manipulação de amostras 

provenientes de DPN e fibroblastos e pude acompanhar a técnica de MLPA. Pude ainda 

participar no processo de controlo de qualidade externo levado a cabo pelo GenQA 

(Genomics Quality Assessment), que promove as boas práticas laboratoriais e assegura 

que os resultados são fiáveis e comparáveis, independentemente do laboratório em que 

as análises são efetuadas. Adicionalmente, já numa fase avançado do estágio, contribui 

para a formação de estagiários provenientes da licenciatura em análises clínicas. 

  Para além das competências técnicas adquiridas na área da citogenética, outras 

capacidades como o planeamento de trabalho, preparação de reagentes, gestão do stock 

de meios e reagentes foram também consolidadas. 

 Acima de tudo, este estágio permitiu-me adquirir ritmo de trabalho em laboratório 

num ambiente laboral que prima pela responsabilidade, rigor e consciência em todas as 

metodologias realizadas. A ideia de que um diagnóstico correto poderá ajudar a salvar ou 

pelo menos melhorar a qualidade de vida de um paciente deve estar sempre em mente. 

Em casos de DPN, o diagnóstico rápido é essencial para a consulta de aconselhamento 

genético, na qual se vai tomar a decisão de prosseguir ou interromper a gravidez. Desta 
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forma, todo o processo desde a receção e preparação das amostras até à obtenção do 

relatório final deve ser rápido e de criterioso de modo a fazer o melhor diagnóstico possível.  

 Foi para mim um grande privilégio trabalhar com toda a equipa do CGMJM, em 

especial todo o grupo da unidade de citogenética e, de uma forma geral, este estágio 

alimentou o meu desejo de prosseguir a minha carreira na área do diagnóstico citogenético. 

As minhas perspetivas futuras passam pela aprendizagem de novas técnicas, como o 

aCGH bem como a consolidação de outras.  
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