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Souprava pro synchronizaci buněk 
 

Kat.č. Název Velikost Teplot a skladování 

12-008-60 
Cell Synchronization Kit  
For high-resolution cytogenetic analysis 
(MTX Solution) 

60 reactions -20ºC 

 
PRO CYTOGENETICKOU ANALÝZU S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM 

UMOŽŇUJÍCÍ PŘESNĚJŠÍ VYŠETŘENÍ KARYOTYPU  
Princip: 

Pro stanovení přítomnosti chromosomových abnormalit v konstitučním karyotypu byla vyvinuta metoda 
karyotypizace lymfocytů periferní krve. Zralé lymfocyty za běžných podmínek nevstupují do buněčného dělení. 
Jejich opětovný vstup do mitózy je proto stimulován kultivací s mitogeny.  Po 48-72 hod. kultivaci jsou právě 
probíhající mitózy zastaveny ve stádiu metafáze přidáním mitotického inhibitoru (kolcemidu). Po použití 
hypotonického roztoku, fixaci buněk a barvení mohou být chromosomy pozorovány pod mikroskopem a 
zhodnocena přítomnost strukturních či početních chromosomových abnormalit. 

High resolution analysis (analýza s vysokým stupněm rozlišení) je speciální úprava rutinního karyotypizačního 
postupu určená pro získání velkého počtu mitóz v pozdní profázi nebo prometafázi. V tomto stádiu mitózy jsou 
chromosomy delší a méně kondenzované. Po barvení G-pruhováním lze pozorovat zřetelně vyšší úroveň rozlišení 
chromosomových pruhů, kterou nelze dosáhnout běžnou rutinní analýzou. Vysoké rozlišení umožňuje podrobnější 
analýzu karyotypu. 

Kultury mohou být synchronizovány přidáním methotrexatu (MTX), inhibitoru biosyntézy thymidinu, který blokuje 
buňky v S-fázi  buněčného cyklu (syntéza DNA). Po 16-18 hodinách působení MTX se v S-fázi nachází většina 
dělících se buněk.  Následným přidáním thymidinu se uvolní MTX blok a buňky vstupují synchronizovaně do 
mitózy. V tuto chvíli je přidán kolcemid. Popsaná synchronizační metoda ve spojení s velice krátkou dobou 
působení kolcemidu je vhodná, při podezření na přítomnost malých delecí či jiných malých chromosomových 
přestaveb, pro získání prodloužených prometafázických chromosomů. 

 

Materiál: 

1. Methotrexate (Amethopterin), 10-5M in HBSS:  
4 lahvičky – každá obsahuje 1.5ml  

2. Thymidine, 10-3M v destilované vodě:  
4 lahvičky – každá obsahuje 1.5ml   

Skladování a stabilita: 

Roztoky musí být uchovávány mražené a chráněné před světlem. Při správném skladování jsou roztoky stabilní 
alespoň 18 měsíců od data přípravy. 

POZOR!  Methotrexát způsobuje nežádoucí vlivy na lidskou reprodukci a plod. Může způsobit podráždění očí, 
kůže,a respiračních orgánů. Může způsobit krevní abnormality. Může způsobit dědičné genetické poškození. 
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Postup: 

1. Založte kulturu krevních buněk podle návodu pro specifické medium  (Cat. No.: 01-198-1 , 01-201-1).  
2. Naočkujte 0.5ml heparinizované plné krve do skleněné nebo plastové zkumavky (nebo kultivační lahvičky) 

s 10ml media.  
3. Inkubujte kulturu celkem cca 72 hodin při 37ºC v atmosféře s 5% CO2 .  
4. Po prvních 48 hodinách přidejte (za opatrného míchání) MTX roztok do konečné koncentrace  10-7M 

(0.1ml  z 10-5M zásobního roztoku do každé zkumavky). Doporučuje se přidat MTX odpoledne - pro 
inkubaci přes noc.  

5. Po dalších 17 hodinách přidejte za stálého míchání roztok thymidinu do konečné koncentrace  10-5M 
(0.1ml z 10-3M zásobního roztoku do každé zkumavky).  

6. Po 5-5.5 hodinách přidejte do každé kultivační zkumavky 0.1ml roztoku kolcemidu (Cat. No. 12-004-1). 
Pro získání dlouhých prometafázických chromosomů ukončete působení kolcemidu po 10-20 minutách 
zahájením zpracování dle bodu 7.  
Pro zajištění vysokého počtu mitóz (vysokého mitotického indexu) ukončete působení kolcemidu až po 
30-50 minutách.  

7. Přelijte kulturu do centrifugační zkumavky a odstřeďte 5 minut při 500g.  
8. Odstraňte supernatant a  resuspendujte buňky v 5-10ml  hypotonického roztoku 0.075M KCl  (Cat. No. 

12-005-1). Inkubujte 10-12 minut při 37ºC .  
9. Odstřeďte 5 minut při 500g.  
10. Odstraňte supernatant, protřepte buněčnou peletu a přidávejte po kapkách 5-10ml čerstvého ledového 

fixačního roztoku připraveného z  1 dílu kyseliny octové a 3 dílů methanolu. Ponechte 10 minut při 4ºC.  
11. Opakujte kroky 9 a 10.  
12. Odstřeďte 5 minut při 500g. 
13. Resuspendujte buněčnou peletu  v malém objemu  (0.5-1ml) čerstvého fixačního činidla, kápněte na čisté 

sklíčko a nechte volně zaschnout.  
14. V tomto stádiu je možné barvit preparáty orceinem nebo Giemsovým barvivem.  

Nejrozšířenější technikou barvení chromosomových preparátů se stalo G pruhování - Giemsa barvení po 
působení trypsinu (Cat. No. 03-051-5).  

 

 

Doporučené produkty: 

Product Cat. No. 
PB Karyotyping Medium 01-198-1 
Bone Marrow Karyotyping Medium 01-199-1 
Hematopoietic Cell Karyotyping Medium 01-200-1 
PB Karyotyping Medium with PHA-M 01-201-1 
Colchicine Solution 12-003-1 
Trypsin EDTA, 10X concentrate 03-051-5 
Colcemid Solution 12-004-1 
0.075M KCl Solution 12-005-1 
PHA-M 12-006-1  
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