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LIDSKÁ CYTOGENETIKA 

Laboratorní diagnostika 
 

1. Kultivace lymfocytů  
 
1.1 Úvod  

Karyotypizace lidských krevních buněk je důležitým nástrojem moderní lidské 
cytogenetiky, který poskytuje informace o chromozomálních abnormalitách a jejich 
četnosti v populaci a vztahy mezi specifickými chromozomálními abnormalitami a 
vlivy fenotypu. Lidské cytogenetické studie zahrnují výzkum stimulovaných lymfocytů 
po blokádě buněčného dělení v metafázi pomocí inhibitoru tvorby vřeténka. Jaderná 
membrána se rozpouští a vznikají pentlicové chromozomy jako obvykle, ale v další fázi 
dochází k selhání chromozomů a ty, místo aby se seřazovaly do ekvatoreální roviny, 
zůstávají volně v cytoplazmě. Další zpracování a barvení umožňuje vizualizaci 
chromozomu. Chromozomy je možno barvit buď metodou, která poskytne dostatečnou 
neměnnou intenzitu nebo metodou diferencovaného barvení v závislosti na délce 
chromozomu.  

 
1.2 Peripheral Blood Karyotyping Medium: Popis  

Peripheral Blood (PB) Karyotyping Medium (Karyotypizační medium pro periferní 
krev) je optimalizované pro krátkodobou kultivaci lymfocytů z periferní krve pro 
analýzu chromozomů. Není potřeba přidání séra, glutaminu ani antibiotik. Medium je 
dodáváno mražené. 

 
Peripheral Blood Karyotyping Medium without PHA-M 
medium pro kultivaci buněk z peroferní krve bez phytohemagglutuninu 

Kat.č. 01-198-1B, 100ml  
Peripheral Blood Karyotyping Medium with PHA-M 
medium pro kultivaci buněk z peroferní krve s phytohemagglutuninem 

Kat.č. 01-201-1B, 100ml  
Skladujte při: -20°C  

 
Návod k použití: 
Nechte rozpustit karyotypizační medium kroužením ve 37°C teplé  vodní lázni nebo   
při 2-8°C. Uvědomte si, že medium už obsahuje L-Glutamin a antibiotika. Jemným 
kroužením promíchejte než medium použijete. Pouze kat.č. 01-201-1 obsahuje PHA-M 
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Skladování a stabilita  
PB Karyotyping Medium je stabilní 24 měsíců od data výroby.  
Skladujte při teplotě  -20°C.  
Po rozmražení je medium stabilní 10 dní skladované při 2-8 °C.  
Chraňte medium před světlem.  
 
Pracovní postup  

Při použití Peripheral Blood Karyotyping Medium without PHA-M (kat.č. 01-198-1) přidejte 2-
4 ml PHA-M (Kat. č. 12-006-1H) na 100 ml karyotypizačního media..  

1. Do 10 ml media ve skleněné nebo plastikové zkumavce naočkujte přibližně 0.5 ml 
heparinizované plné krve.  

2. Kulturu inkubujte při 37ºC v atmosféře 5% CO2 72 hodin.  
3. Přidejte 0.1-0.2 ml roztoku Colcemid Solution (Kat.č.. 12-004-1) do každé kultivační 

zkumavky. Kulturu inkubujte ještě dalších 15-30 minut.  
4. Přeneste kulturu do centrifugační zkumavky a centrifugujte při 500g 5 minut.  
5. Odstraňte supernatant a resuspendujte buňky v 5-10 ml hypotonického 0.075M KCl 

(Kat.č. 12-005-1). Inkubujte při 37ºC  10-12 minut.  
6. Centrifugujte při 500g  5 minut.  
7. Odstraňte supernatant, pohybujte buněčným sedimentem a po kapkách přidávejte 5-

10 ml čerstvého, ledového ustalovače připraveného z 1 dílu kyseliny octové a 3 dílů 
methanolu Nechte při 4ºC 10 minut.  

8. Opakujte kroky  7 a 8.  
9. Centrifugujte při 500g  5 minut .  
10. Resuspendujte buněčný pellet v množství asi 0.5-1ml  čerstvého ustalovače, 

nakapejte na čisté sklíčko  a nechte na vzduchu uschnout.  
11. V této fázi, je možné barvit preparát orecinem nebo podle Giemsy. Barvení podle 

Giemsy se stalo široce užívanou metodou a nejběžnějším postupem je použít na 
sklíčka  Trypsin-EDTA 10X (Kat.č. 03-051-5).  

 
2. Prenatální diagnostika:  
Choriové klky a Kultivace buněk plodové vody  
 
2.1 Úvod  

In vitro kultivace lidských choriových klků nebo buněk plodové vody je důležitá část 
každé diagnostiky v cytogenetické laboratoři,  jelikož  příprava buněk v metafázi s 
s chromozomy rozptýlenými v cytoplazmě je závislá na kvalitě kultivace. Odebrání 
vzorku plodové vody z amniového vaku se obvykle provádí v 16-22 týdnu těhotenství. 
Odebrání vzorku choriových klků je možné provádět v prvním trimestru těgotenství.  

 
2.2 BIOAMF-1 Medium: Popis  

BIOAMF-1 Medium je specifické a optimalizované pro primární kultivaci lidských 
buněk plodové vody a vzorků choriových klků (cv)  v otevřeném systému (5% CO2). 
Není třeba přidávat sérum a karyotypizace fétu je zjednodušena ve srovnání s použitím 
konvenčních médií. 
 
BIOAMF-1 Basal Medium  BIOAMF-1 Supplement  

Kat.č. 01-190-1A, 450 ml  Kat.č. 01-192-1E, 50 ml  
Kat.č. 01-190-1B, 90 ml  Kat.č. 01-192-1D, 10 ml  
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Pracovní postup: 
Pro přípravu 500 ml hotového media použijte  01-190-1A a 01-192-1E.   
Pro přípravu 100 ml hotového media použijte 01-190-1B a 01-192-1D.  
Rozpusťte BIOAMF-1 Supplement kroužením ve vodné lázni při 37ºC , a obsah 
přeneste do lahvičky BIOAMF-1 Basal Medium. Hotové medium v lahvičce kroužením 
promíchejte  a přidejte  2mM L-Glutamine (L-Glutamine Solution 200mM, Kat.č. 03-
020-1). Je-li to vhodné, je možné přidat antibiotika (Pen-Strep, Kat.č. 03-031-1).  
 
Skladování a stabilita 
BIOAMF-1 Basal Medium je stabilní 15 měsíců od data výroby. Skladujte při 2-8ºC.  
BIOAMF-1 Supplement je stabilní 15 měsíců od data výroby. Skladujte při -20ºC.  
Hotové  medium je stabilní  7 dnů skladované při 2-8ºC.  
Hotové medium nezmrazujte. Basal Medium a hotové medium chraňte před světlem.  

 
2.2.1 Kultivace buněk plodové vody  

1. Centrifugujte 20 ml plodové vody při 750 rpm 10 minut.  
2. Opatrně přeneste plodovou vodu od pelletu buněk do sterilní zkumavky.  
3. Resuspendujte buněčný pellet ve 2 ml plodové vody.  
4. Přidejte 2ml  BIOAMF-1 Medium jemně kružte.  
5. Kultivujte 0.5ml buněčné suspense na každém krycím sklíčku tkáňové kultury 
6. Inkubujte kultury při 37°C v atmosféře 5% CO2 .  
7. Druhý den přelijte kulturu 1.5 ml  BIOAMF-1 Medium.  
8. Po 5 dnech ověřte , že jsou v kultuře přítomné kolonie.  
9. Poté co se kolonie poprvé objeví (asi po 5-7 dnech), nahraďte medium čerstvým 

BIOAMF-1 Medium.  
10. Když mají kolonie dostatečnou velikost je možné ukončit kultivaci.  
Pozn.: Doporučujeme nahradit medium čerstvým BIOAMF-1 Medium den před 
ukončením kultivace.  

 
2.2.2 CV Kultivace  

1. Poté co je ženě odebraná tkáň CV, uložte ji do RPMI-1640 Media s  1% heparinem.  
2. Poté do se takto uchovaný vzorek dostane do laboratoře přeneste jej pomocí 

Pasteurovy pipety do  RPMI-1640 (bez heparinu).  
3. Za použití sterilní jehly oddělte od mateřské tkáně kousky CV a ty potom uchovávejte 

v RPMI-1640.  
4. Tkáň je potom upravena pomocí trypsin-EDTA (0.25%)  60 minut při 37ºC.  
5. Po separaci centrifugací ke zbytku přidejte  Kolagenasu Type V (100-120 jednotek na 

ml)  30 minut při 37ºC.  
6. Buňky separujte mechanicky pomocí pipety.  
7. Potom buňky suspendujte v BIOAMF-1 a nasaďte buď do lahvek (pro biochemickou 

analysu) nebo na plotnu (pro genetickou analysu).  
8a. Plotny:  Po 2 dnech přidejte více BIOAMF-1. Po dalším dni,  všechno medium 

nahraďte čerstvým BIOAMF-1. Po dalších 5-6 dnech jsou buňky namnožené .  
8b. Lahve:  Po 2 dnech přidejte další 2 ml BIOAMF-1. Po 5 dnech,  všechno medium 

nahraďte čerstvým BIOAMF-1. 
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2.3 BIOAMF-2 a BIOAMF-3 Medium: Popis  
BIOAMF-2 a BIOAMF-3 Medium je specifické a optimalizované pro primární 
kultivaci lidských buněk plodové vody a vzorků choriových klků (cv). Není třeba 
přidávat sérum, glutamin ani antibiotika a doba karyotypizace fétu je zkrácena ve 
srovnání s použitím konvenčních médií. 

 
BIOAMF-2      BIOAMF-3  

Kat.č. 01-194-1A, 500ml   Kat.č. 01-196-1A, 500ml  
Kat.č. 01-194-1B, 100ml   Kat.č. 01-196-1B, 100ml  
Skladujte při: -20°C  

 
Pracovní postup 
Nechte rozpustit BIOAMF-2, BIOAMF- 3 kroužením ve 37°C teplé  vodní lázni nebo   
při 2-8°C. Medium už obsahuje L-Glutamine a antibiotika  
 
Skladování a stabilita  
BIOAMF-2 a BIOAMF- 3 Medium je stabilní 18 měsíců od data výroby.  
Skladujte při teplotě  -20°C.  
Po rozmražení je medium BIOAMF- 2 stabilní 7 dní skladované při 2-8°C.  
Po rozmražení je medium BIOAMF- 3 stabilní 14 dní skladované při 2-8°C.  
Chraňte  medium před světlem.  

 
2.3.1 Kultivace buněk plodové vody  

1. Centrifugujte 20 ml plodové vody při 750 rpm 10 minut.  
2. Opatrně přeneste plodovou vodu od pelletu buněk do sterilní zkumavky .  
3. Resuspendujte buněčný pellet ve 2 ml plodové vody.  
4. Přidejte 2ml  BIOAMF-2 nebo BIOAMF- 3 Medium jemně kružte.  
5. Kultivujte 0.5 ml buněčné suspense na každém krycím sklíčku tkáňové kultury 
6. Inkubujte kultury při 37°C v atmosféře 5% CO2 .  
7. Druhý den přelijte kulturu 1.5ml  BIOAMF-2/BIOAMF- 3 Medium.  
8. Po 5 dnech ověřte , že jsou v kultuře přítomné kolonie.  
9. Poté co se kolonie poprvé objeví (asi po 5-7 dnech), nahraďte medium čerstvým 

BIOAMF-2 / BIOAMF- 3 Medium.  
10. Když mají kolonie dostatečnou velikost je možné ukončit kultivaci.  
Pozn.: Doporučujeme nahradit medium čerstvým BIOAMF-2/ BIOAMF- 3 Medium den 
před ukončením kultivace.  

2.3.2 CV Kultivace  
1. Poté co je ženě odebraná tkáň CV, uložte ji do RPMI-1640 Media s  1% heparinem. 
2. Poté do se takto uchovaný vzorek dostane do laboratoře přeneste jej pomocí 

Pasteurovy pipety do  RPMI-1640 (bez heparinu).  
3. Za použití sterilní jehly oddělte od mateřské tkáně kousky CV a ty potom uchovávejte 

v RPMI-1640.  
4. Tkáň je potom upravena pomocí trypsin-EDTA (0.25%)  60 minut při 37ºC.  
5. Po separaci centrifugací ke zbytku přidejte  Kolagenasu Type V (100-120 jednotek na 

ml)  30 minut při 37ºC.  
6. Buňky separujte mechanicky pomocí pipety.  
7. Potom buňky suspendujte v BIOAMF-2/ BIOAMF- 3 a nasaďte buď do lahvek (pro 

biochemickou analysu) nebo na plotnu (pro genetickou analysu).  
8a. Plotny: Po 2 dnech přidejte více BIOAMF-2/ BIOAMF- 3. Po dalším dni,  všechno 
medium nahraďte čerstvým BIOAMF-2/ BIOAMF- 3. Po dalších 5-6 dnech jsou buňky 
namnožené .  
8b. Lahve: Po 2 dnech přidejte další 2 ml BIOAMF-2/ BIOAMF- 3. Po 5 dnech,  všechno 
medium nahraďte čerstvým BIOAMF-2/ BIOAMF- 3. 
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3. Kultivace buněk kostní dřeně  
 
3.1 Úvod  
 
Cytogenetická analýza lidských hematopoietických buněk z aspirátů kostní dřeně je standardní 
technikou v hematologii. 
 
3.2 Karyotypizační medium pro kostní dřeň: Popis 

Bez podmiňujícího media 
Karyotypizační medium pro kostní dřeň (dále Bone Marrow Karyotyping Medium) 
firmy Biological Industries je určené pro krátkodobou kultivaci primárních buněk 
kostní dřeně z důvodu hodnocení chromozomů.   Základem Bone Marrow Karyotyping 
Media je RPMI-1640 medium obohacené o  L-Glutamine, fetální hovězí sérum a 
antibiotika (penicilin a streptomycin. Medium neobsahuje  mitogeny nebo podmiňující 
medium.  
Bone Marrow Karyotyping Medium je dodáváno mražené, a po rozmražení je 
připravené k použití. 

 
Bone Marrow Karyotyping Medium 
Kat.č.:  01-199-1A, 500 ml 
Kat.č.:  01-199-1B, 100 ml 
Skladujte při: -20°C  

 
Návod k použití: 
Rozmrazte Bone Marrow Karyotyping Medium v chladničce  (při 2-8°C) nebo při 
pokojové teplotě Po rozmrznutí jemně promíchejte.  
Pokud je potřeba, je možné doplnit medium o růstové faktory nebo mitogeny.  
! Medium již obsahuje L-Glutamine.  
 
Skladování a stabilita  
Bone Marrow Karyotyping Medium skladujte zmražené při -20°C. Po rozmrznutí 
uchovávejte při 2-8°C a spotřebujte do 10 dnů. Medium chraňte před světlem. 
 
Pracovní postup  
Metoda karyotypizace buněk kostní dřeně byla vyvinuta pro získávání informací o 
abnormalitách chromozomů. Medium, které je hotové, je určené pro kultivaci buněk 
kostní dřeně bez jakéhokoliv mitogenu nebo podmiňujícího media. Po 48-72 hodinách 
se přidá inhibitor mitózy a dělení se zastaví ve stadiu metafáze. Po promytí 
hypotonickým roztokem, fixaci a barvení je možné v mikroskopu pozorovat 
chromozomy a vyhodnotit abnormality.  

1. Naočkujte přibližně 0.5 ml  suspenze kostní dřeně do plastikové zkumavky nebo na 
misku pro tkáňovou kulturu s 10 ml media. Zkumavku jemně obraťte aby došlo 
k promíchání vzorku.   

2. Kulturu inkubujte při 37ºC v atmosféře 5% CO2 72 hodin  
3. Přidejte 0.1-0.2 ml roztoku Colcemid Solution (Kat.č.. 12-004-1) do každé 

kultiuvační zkumavky. Kulturu inkubujte ještě dalších 15-30 minut.  
4. Přeneste kulturu do centrifugační zkumavky a centrifugujte při 500g 5 minut.  
5. Odstraňte supernatant a resuspendujte buňky v 5-10 ml  hypotonického 0.075M KCl 

(Kat.č. 12-005-1). Inkubujte při 37ºC  10-12 minut.  
6. Centrifugujte při 500g  5 minut.  
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7. Odstraňte supernatant, pohybujte buněčným sedimentem a po kapkách přidávejte 5-
10 ml čerstvého, ledového ustalovače připraveného z 1 dílu kyseliny octové a 3 dílů 
methanolu Nechte při 4ºC 10 minut.   

8. Opakujte kroky  6 a 7.  
9. Centrifugujte při 500g  5 minut.  
10. Resuspendujte buněčný pellet v množství asi 0.5-1ml  čerstvého ustalovače, 

nakapejte na čisté sklíčko  a nechte na vzduchu uschnout.  
11. V této fázi, je možné barvit preparát orecinem nebo podle Giemsy. Barvení podle 

Giemsy se stalo široce užívanou metodou a nejběžnějším postupem je použít na 
sklíčka  Trypsin-EDTA 10X (Kat.č. 03-051-5).  

 
 
3.3 Karyotypizační medium pro hematopoietické buňky: Popis 

s podmiňujícím mediem 
pro buňky kostní dřeně a hematopoietické buňky v periferní krvi 

 
Cytogenetická analýza lidských hematopoietických buněk z aspirátů kostní dřeně je 
standardní technikou v hematologii. Čerstvé buňky nebo buňky, které rostou 
v krátkodobých koloniích zpravidla neposkytují dostatečný počet mitotických buněk a 
je třeba opakovat odběr.  
Hematopoietic Cell Karyotyping Medium bylo vyvinuto pro stimulaci proliferace 
lidských hematopoietických buněk získaných jak z kostní dřeně tak z periferní krve. 
Toto medium je zvláště účinné pro karyotypizaci akutní non-lymphocytické leukémie a 
různých stadií chronické myelogenní leukémie, ale i dalších hematologických poruch 
jako je myelodysplastický syndrom a polycythemia vera. Základem Hematopoietic Cell 
Karyotyping Media je MEM-Alpha bazální medium obohacené o L-Glutamine, fetální 
hovězí sérum a antibiotika (penicilin a streptomycin) a podmiňující medium.  
Hematopoietic Cell Karyotyping Medium je dodáváno mražené, a po rozmražení je 
připravené k použití. 
 
Hematopoietic Cell Karyotyping Medium 

Kat.č.:  01-200-1A, 500 ml  
Kat.č.:  01-200-1B, 100 ml  
Skladujte při: -20°C  

 
Návod k použití: 
Rozmrazte Hematopoietic Cell Karyotyping Medium v chladničce  (při 2-8°C) nebo při 
pokojové teplotě Po rozmrznutí jemně promíchejte.  
¡ Medium již obsahuje L-Glutamine.  
 
Skladování a stabilita  
PB Karyotyping Medium skladujte zmražené při -20°C. Po rozmrznutí uchovávejte při 
2-8°C a spotřebujte do 10 dnů. Medium chraňte před světlem.  
 
Pracovní postup  
Metoda karyotypizace hematopoietických buněk byla vyvinuta pro získávání informací 
o abnormalitách chromozomů. V přítomnosti podmiňujícího media jsou stimulovány 
buňky akutní a chronické nonlymphocytické leukémie v kostní dřeni a periferní krvi k 
započetí mitózy replikací DNA. Po 48-72 hodinách je přidán inhibitor mitózy a 
množení se zastaví ve stadiu metafáze . Po promytí hypotonickým roztokem, fixaci a 
barvení je možné v mikroskopu pozorovat chromozomy a vyhodnotit abnormality.   

 



- 7 - 

1. Naočkujte přibližně 0.5 ml  suspenze kostní dřeně nebo 0.5-1x107 Ficoll-
separovaných buněk periferní krve do plastikové zkumavky nebo na misku pro 
tkáňovou kulturu s 10 ml media. Zkumavku jemně obraťte aby došlo k promíchání 
vzorku.  

2. Kulturu inkubujte při 37ºC v atmosféře 5% CO2 72 hodin  
3. Přidejte 0.1-0.2 ml roztoku Colcemid Solution (Kat.č.. 12-004-1) do každé 

kultivační zkumavky. Kulturu inkubujte ještě dalších 15-30 minut.  
 
4. Přeneste kulturu do centrifugační zkumavky a centrifugujte při 500g 5 minut.  
5. Odstraňte supernatant a resuspendujte buňky v 5-10 ml  hypotonického 0.075M 

KCl (Kat.č. 12-005-1). Inkubujte při 37ºC  10-12 minut.  
6. Centrifugujte při 500g  5 minut.  
7. Odstraňte supernatant, pohybujte buněčným sedimentem a po kapkách přidávejte 5-

10 ml čerstvého, ledového ustalovače připraveného z 1 dílu kyseliny octové a 3 dílů 
methanolu Nechte při 4ºC 10 minut . 

8. Opakujte kroky  6 a 7.  
9. Centrifugujte při 500g  5 minut.  
10. Resuspendujte buněčný pellet v množství asi 0.5-1ml  čerstvého ustalovače, 

nakapejte na čisté sklíčko  a nechte na vzduchu uschnout.  
11. V této fázi, je možné barvit preparát orecinem nebo podle Giemsy. Barvení podle 

Giemsy se stalo široce užívanou metodou a nejběžnějším postupem je použít na 
sklíčka  Trypsin-EDTA 10X (Kat.č. 03-051-5).  

 
Upozornění: 
1. Pouze pro použití in vitro diagnostiky. Media nejsou určena pro terapeutické účely.  
2. Nepoužívejte, zpozorujete-li v mediu  sraženinu.  
3. Použití Média firmy Biological Industries nezaručuje úspěšný výstup jakéhokoliv testu 
v prenatální diagnostice.  
4. Nepoužívejte Medium po datu exspirace, které je vyznačené na etiketě.  
 


