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Ο υβριδιςμόσ  in situ είναι μια τεχνικι που μασ 
επιτρζπει να μελετιςουμε την ζκφραση 
γονιδίων και να προςδιορίςουμε τη θζση και 
τον αριθμό των γενετικών τόπων που μασ 
ενδιαφζρουν ςε ιςτοφσ ι ςε κφτταρα





Τανζδζζιυξ

• Τανζδζζιυξ: είκαζ δ αθθδθεπίδναζδ ιμκυηθςκςκ ιμνίςκ 

κμοθεζκζηχκ μλέςκ ιε αάζδ ηδκ ανπή ηδξ ζοιπθδνςιαηζηυηδηαξ 

ηςκ αάζεςκ

•

ε δζάθοιια– in vitro

ε ηοηηανζηυ παναζηεφαζια  ή ημιέξ ζζημφ – in situ

ε ιειανάκδ κζηνμηοηηανίκδξ

• Southern Blotting: δείβια DNA

• Northern Blotting: δείβια RNA



Τανζδζζιυξ In Situ

• Δζδζηή ακίπκεοζδ ζοβηεηνζιέκςκ αημθμοεζχκ 

RNA (ή DNA) ζημ θοζζμθμβζηυ ημοξ πενζαάθθμκ:

• Ιζημφξ

• Κοηηανμηαθθζένβεζεξ

• Υνςιμζχιαηα

Πανέπεζ αλζυπζζηεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ 

ειπθμηή ημο βμκζδίμο πμο ιαξ εκδζαθένεζ 

ζε θοζζμθμβζηέξ θεζημονβίεξ ηαζ ζηδκ 

παεμβέκεζδ



Αθθδθεπίδναζδ ζδιαζιέκμο 

ιμκυηθςκμο DNA ή RNA (ακζπκεοηήξ) 

ιε ζοιπθδνςιαηζηή 

αημθμοεία RNA ή DNA ημο 

Κοηηάνμο ή ημο ζζημφ. 

Ανπή ηδξ ηεπκζηήξ



• 1970: Buongiorno-Nardelli and 

Amaldi – Nature (ακίπκεοζδ 

οανζδίςκ RNA-DNA ζε ημιέξ 

ζζημφ).

• 1969:  Gall and Pardue – PNAS

(εκημπζζιυξ εζδζηχκ αημθμοεζχκ 

DNA ζηα πνςιμζχιαηα).

• 1978:  Brahic and Haase-PNAS 

(ακίπκεοζδ ζμφ ιε in situ 

hybridization).

• 1984:  Cox, Deleon and Angerer-

Dev. Biol. (ακίπκεοζδ mRNAs ζε 

έιανοα απζκμφ ιε ιμκυηθςκμ 

RNA ςξ ακζπκεοηή).

Ιζημνζηή Ακαδνμιή



Πανάιεηνμζ βζα ηδκ επζηοπία 
ηδξ ηεπκζηήξ

• Να πεηφπμοιε ηδκ εθάπζζηδ δοκαηή ηαηαζηνμθή ημο ζζημφ

• Να ιδκ πανειπμδίζμοιε ιε ηδ ζήιακζδ ημ πέναζια ημο 

ακζπκεοηή ιέζα ζημ ηφηηανμ

• Να δζαηδνήζμοιε ημ RNA ή DNA αηέναζμ

• Να απμθφβμοιε, υζμ βίκεηαζ, ηδ ιδ εζδζηή δέζιεοζδ ημο 

ακζπκεοηή

• Να απμθφβμοιε ηδκ επζιυθοκζδ ιε RNase



Πνμεημζιαζία ημο 

ζζημφ

• Ο ζζηυξ πνέπεζ κ’απμιμκςεεί απυ ημκ μνβακζζιυ υζμ πζμ 

βνήβμνα βίκεηαζ βζα κα απμθφβμοιε ηδκ απμζημδυιδζδ ημο 

RNA ή DNA.

• Πνέπεζ κα ιμκζιμπμζδεεί ή κα παβχζεζ πμθφ βνήβμνα βζα 

κα απμθεοπεεί δ δνάζδ ηδξ Rnase ζημ RNA. 

• Οζ ημιέξ ιπμνμφκ κα είκαζ : 

• Κνομημιέξ (ζε παβςιέκμ ζζηυ) ζοκήεςξ ιε πάπμξ 10-15 

microns. 

• Σμιέξ παναθίκδξ ή νδηίκδξ, αθθά δεκ ζοκζζηχκηαζ 

(παναιυνθςζδ ημο πονήκα).



ηάδζα πεζνάιαημξ

• Πνμτανζδζζιυξ: Ο ζζηυξ 

πνμεημζιάγεηαζ βζα οανζδζζιυ.

• Τανζδζζιυξ.

• Μεηα-οανζδζζιυξ: Σμ ζήια ημο 

οανζδζζιμφ πάκς ζημκ ζζηυ βίκεηαζ 

μναηυ.



A) Γζα οανζδζζιυ ζε DNA: Σμ RNA πνέπεζ 

κ’απμιαηνοκεεί απυ ημκ ζζηυ ιε ηδ πνήζδ 

RNase.

Γζα ημκ οανζδζζιυ ζε RNA:  Σα δζαθφιιαηα, ηα 

πδιζηά πνμσυκηα ηαζ ηα ενβαθεία πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ πνέπεζ κα είκαζ RNase-free βζα 

κα απμθεοπεεί δ ιυθοκζδ ιε RNase.

B) Αηεηοθίςζδ

οκήεςξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα οανζδζζιυ

RNA/RNA.

ημπυξ είκαζ κα ελμοδεηενχζεζ ηα εεηζηά θμνηία 

ηςκ θοζζκχκ ζημκ ζζηυ. Αοηυ εα ειπμδίζεζ ηδ ιδ 

εζδζηή δέζιεοζδ ημο ακζπκεοηή.

Πνμεημζιαζία ημο ζζημφ βζα 

ημκ οανζδζζιυ



Γ) Γζαπεναηυηδηα ημο ζζημφ ή ημο ηοηηάνμο:

Πνέπεζ μ ακζπκεοηήξ κα θηάζεζ ηδκ αημθμοεία-ζηυπμ.

1. Δθανιμβή πνςηεάζδξ : οκήεςξ βίκεηαζ πνήζδ 

πνςηεσκάζδξ Κ πμο πέπηεζ ηζξ πνςηεΐκεξ πμο πενζαάθθμοκ 

ηδκ αημθμοεία-ζηυπμ.

2. Δθανιμβή HCl :  Μεημοζίςζδ ηςκ πνςηεσκχκ ζε υλζκμ 

πενζαάθθμκ.

3. Δθανιμβή απμννοπακηζημφ: Γζα κα δζαθοεμφκ ηα θίπδ ηαζ 

κα βίκμοκ δζαπεναηέξ μζ ιειανάκεξ.

Πνμεημζιαζία ημο ζζημφ βζα 
ημκ οανζδζζιυ



Προετοιμασία του ιστοφ για τον υβριδισμό

• Γ) Απμεκενβμπμίδζδ ηςκ εκδμβεκχκ εκγφιςκ, 

• υηακ εα πνδζζιμπμζδεμφκ έκγοια βζα ηδκ ακίπκεοζδ ιδ 

• ναδζεκενβμφ ζήιαημξ (αθηαθζηή θςζθαηάζδ ή οπενμλεζδάζδ).

• E) Μμκζιμπμίδζδ 

• 2% -4% θμνιαθδεΰδδ βζα 10 θεπηά (ζζημί)

• Μεεακυθδ (ηφηηανα ζε εκαζχνδια)

• Αζεακυθδ-πθςνμθυνιζμ



Πνμτανζδζζιυξ

• Ο πνμτανζδζζιυξ εθαηηχκεζ ηδ ιδ εζδζηή δέζιεοζδ 

ημο ακζπκεοηή ζημ δείβια.

• Δπχαζδ ημο δείβιαημξ ιε ημ δζάθοια οανζδζζιμφ, 

πςνίξ ακζπκεοηή.



Απμδζάηαλδ

• Με ζημπυ κα ζπάζμοιε ημ δίηθςκμ DNA ζε 

ιμκυηθςκμ βζα οανζδζζιυ DNA/DNA.

• Δπίζδξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα οανζδζζιυ RNA / RNA :

Κάπμζεξ θμνέξ μ ακζπκεοηήξ απυ ιμκυηθςκμ RNA

ακαδζπθχκεηαζ ηαζ δδιζμονβεί ιενζηά δίηθςκμ 

ιυνζμ. 

Απμθεφβεηαζ ιε ηδ απμδζάηαλδ.

.



Ανισνεςηέρ

Ανισνεςηήρ είναι ένα νοςκλεινικό οξύ

μποπεί να ζημανθεί με ένα δείκηη πος επιηπέπει 
ηην 

ηαςηοποίηζη και ποζοηικοποίηζη και 

θα ςβπιδιζθεί ζηην ακολοςθία-ζηόσο, 

πος είναι ζςμπληπωμαηική



Πνμεημζιαζία ημο ακζπκεοηή

1. Γίηθςκμ DNA.

2. οκεεηζηυ μθζβμκμοηθεμηίδζμ.

3. Μμκυηθςκμ ζοιπθδνςιαηζηυ DNA (cDNA).

4. οιπθδνςιαηζηυ RNA (cRNA).

Ο Ακηζ-κμδιαηζηυξ ακζπκεοηήξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημκ 

οανζδζζιυ ζε RNA.

Ο Νμδιαηζηυξ ακζπκεοηήξ (Sense probe) έπεζ ηδκ ίδζα 

αημθμοεία ιε ηδκ αημθμοεία ζηυπμ ηαζ πνδζζιεφεζ ςξ 

ανκδηζηυξ έθεβπμξ ζημκ οανζδζζιυ RNA/RNA.



Σήμανζη ηοσ ανιτνεσηή

• ήιακζδ ζημ 5΄ άηνμ ηαηά ηδ ζφκεεζδ ημο ακζπκεοηή ( ημ 

ιεηαβνάθδια-ζηυπμξ πνέπεζ κα είκαζ ζε ορδθά επίπεδα).

• ήιακζδ ζημ 3΄ άηνμ, πνδζζιμπμζχκηαξ ηνμπμπμζδιέκα 

κμοηθεμηίδζα (di-deoxy ) (ddNTPs).

• Δκζςιάηςζδ ηδξ ζήιακζδξ ζημ μθζβμκμοηθεμηίδζμ ηαηά ηδ 

ζφκεεζδ, πνμζεέημκηαξ  biotin ή FITC-labeled dATP

(πζεακυηδηα κα πανειπμδίζεζ ημκ οανζδζζιυ ζηδκ αημθμοεία-

ζηυπμ.

• Πνμζεήηδ 3΄μονάξ πνδζζιμπμζχκηαξ ημ έκγοιμ ηεθζηή 

ηνακζθενάζδ (DIG-dUTP, Biotin-dUTP , FITC-dUTP). Δίκαζ ηαζ 

αοηυ πμο ζοκζζηάηαζ.



• Radioactive in situ hybridization : 

• Sulphur 35 (S35) 

• Phosphor 32, 33 (P32, P33)

• Non-Radioactive in situ hybridization

• Digoxigenin

• Biotin

• Fluorochroms

Σφπμζ ζήιακζδξ



Οζ πενζζζυηενεξ ιεθέηεξ ζημ πανεθευκ

πνδζζιμπμζμφζακ ναδζεκενβή ζήιακζδ.

Πθεμκεηηήιαηα

Γνήβμνα απμηεθέζιαηα

Αλζυπζζηα

Μεζμκεηηήιαηα:

Γφζημθδ δ πνήζδ ναδζεκένβεζαξ.

Δπζηίκδοκδ

Ραδζεκενβή ζήιακζδ



1. Digoxigenin-anti-digoxigenin system,

2. Fluorochromes

3. Biotin-streptavidin system

Γζα κα βίκμοκ μναηά ηα ζοιπθμηα ζηα παναπάκς ζοζηήιαηα:

Υνήζδ πνςιμθυνςκ (colorimetric): Γδιζμονβείηαζ

πνςιαηζζηυ ίγδια.

Υνήζδ θεμνζγυκηςκ οπμζηνςιάηςκ: Δηπέιπμοκ

αηηζκμαμθία ιεηά απυ έηεεζδ ζε οπενζχδεξ θςξ πμο ιπμνεί

κα παναηδνδεεί ιε ιζηνμζηυπζμ θεμνζζιμφ .

Μδ Ραδζεκενβή ζήιακζδ



Μδ ναδζεκενβή 

ζήιακζδ: Digoxigenin, 
Fluorochromes,   Biotin

Ραδζεκενβή 

ζήιακζδ : 

P32, P33, S35



Πθεμκεηηήιαηα ηςκ ζοκεεηζηχκ 
Οθζβμκμοηθεμηζδίςκ ςξ ακζπκεοηέξ

• Α. ηαεενυηδηα (δεκ απμζημδμιμφκηαζ απυ Rnases).

• Δίκαζ δζαεέζζια ζημ ειπυνζμ.

• Γνήβμνδ ιέεμδμξ ηαζ μζημκμιζηή.

• Δφημθμζ πεζνζζιμί.

• Μπμνμφκ κα ζπεδζαζημφκ χζηε κα δζαηνίκμοκ 

βμκίδζα ιε ορδθή μιμθμβία).



Πθεμκεηηήιαηα ηςκ ζοκεεηζηχκ 
Οθζβμκμοηθεμηζδίςκ ςξ ακζπκεοηέξ

• Β. Πανμοζζάγμοκ ηαθφηενδ δζαπεναηυηδηα ζημοξ 

ζζημφξ, ελαζηίαξ ημο ιζηνμφ ημοξ ιεβέεμοξ.

• Καθφηενδ επακαθδρζιυηδηα (ημ ίδζμ πενζεπυιεκμ 

G/C, επεζδή ηα γεοβάνζα G/C δεζιεφμκηαζ πζμ ζζπονά 

απυ ηα A/U).

• Η ζήιακζή ημοξ δεκ επδνεάγεζ ηδ δέζιεοζδ ζηδκ 

αημθμοεία-ζηυπμ.



Τανζδζζιυξ

• Τανζδζζιυξ ιε ημκ ακζπκεοηή. 

• Γζα οανίδζα DNA/DNA ζημοξ 370 C

• Γζα οανίδζα RNA/RNA ζημοξ 50-550 C 



Σμ δζάθοιια οανζδζζιμφ πενζέπεζ

1. Ακζπκεοηή

2. Φμνιαιίδζμ (ζπάγεζ ημοξ δεζιμφξ Η)

3. Dextran sulphate (εκοδαηχκεηαζ ηαζ ζοιποηκχκεζ ημ 

δείβια)

4. Ακηαβςκζζηζηυ DNA ή tRNA βζα κα απμθεοπεεί δ ιδ 

εζδζηή δέζιεοζδ (DNA απυ ζπένια ζμθςιμφ)

5. SDS (Sodium dodecyl sulphate) Αολάκεζ ηδ δζείζδοζδ 

ημο ακζπκεοηή

6. BSA (Bovine serum albumine)  Μπθμηάνεζ ηζξ ιδ 

εζδζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ 

7. Αθάηζ (ελμοδεηενχκεζ ηα ανκδηζηά θμνηία ηαζ 

δζεοημθφκεζ ημκ οανζδζζιυ)



Πθοζίιαηα ιεηά ημκ 
οανζδζζιυ

Αοζηδνέξ ζοκεήηεξ  οανζδζζιμφ in situ ηαεμνίγμκηαζ απυ: 

• ηδ εενιμηναζία 

• ημ θμνιαιίδζμ 

• ηδ ζοβηέκηνςζδ συκηςκ 

• Καεμνίγμοκ ημ πμζμζηυ ημο ιδ εζδζημφ οανζδζζιμφ ημο 

ακζπκεοηή ιε ηδκ αημθμοεία-ζηυπμ.



Πθοζίιαηα ιεηά ημκ οανζδζζιυ

• Σα πθοζίιαηα απμιαηνφκμοκ απυ ημκ ζζηυ ηα ιδ 

εζδζηά οανίδζα.

• Πθφζζιμ ιε Rnase : ημκ οανζδζζιυ RNA/RNA μ 

ακζπκεοηήξ πμο δεκ οανζδίζηδηε ημθθάεζ ιδ εζδζηά 

ζημκ ζζηυ. Η RNase απμζημδμιεί ημκ ακζπκεοηή πμο 

δεκ οανζδίζηδηε. 

• Η RNase δεκ απμζημδμιεί ημ δίηθςκμ εζδζηυ πνμσυκ 

οανζδζζιμφ. 



Ακίπκεοζδ ηςκ 
απμηεθεζιάηςκ οανζδζζιμφ

A) Ακίπκεοζδ ιδ ναδζεκενβμφ ακζπκεοηή

Ακμζμσζημπδιζηή Μέεμδμξ: Πνςημβεκέξ ακηίζςια εκάκηζα 

ζημ ιυνζμ ζήιακζδξ. Σμ ακηίζςια είκαζ ζοκδεδειέκμ ιε 

θεμνίγμοζα μοζία ( FITC-anti-digoxigenin) ή έκγοιμ πμο 

πανάβεζ έβπνςιμ πνμσυκ (HRP or alkaline phosphatase-

anti-digoxigenin). 

Biotin Avidin Μέεμδμξ: Δάκ μ ακζπκεοηήξ έπεζ ζδιακεεί ιε 

αζμηίκδ, ηυηε avidin πμο θένεζ θεμνίγμοζα μοζία 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα βίκεζ μναηυ ημ ζφιπθεβια.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Bcrablinter.jpg


http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiCaptionURL&_method=retrieve&_udi=B6WSN-4SYCK28-G&_image=B6WSN-4SYCK28-G-5&_ba=&_user=10&_coverDate=07%2F11%2F2008&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=7051&_pii=S0092867408007599&view=c&_isHiQual=Y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=f59b0eb610d1de44f2c411095d32b129


B) Ακίπκεοζδ ναδζεκενβχκ ακζπκεοηχκ:

Αοημναδζμβναθία:

1. Αοημναδζμβναθία ιε θίθι : 

Οζ ακηζηεζιεκμθυνμζ οανζδζζιμφ ημπμεεημφκηαζ ζε 

εζδζηυ θίθι ιε ηαεμνζζιέκμ πνυκμ έηεεζδξ.

Μεηά ηδκ ειθάκζζδ, ημ ζήια ημο οανζδζζιμφ θαίκεηαζ 

ζακ ιαφνεξ πενζμπέξ πάκς ζημ θίθι.

Ακίπκεοζδ ηςκ 
απμηεθεζιάηςκ οανζδζζιμφ



Γ) Ακίπκεοζδ ναδζεκενβχκ ακζπκεοηχκ :

2. Αοημναδζμβναθία ζε ακηζηεζιεκμθυνμ: 

Μεηά ημκ οανζδζζιυ μζ ακηζηεζιεκμθυνμζ ηαθφπημκηαζ ιε 

θςημβναθζηυ βαθάηηςια βζα ηαεμνζζιέκμ πνυκμ έηεεζδξ. 

Μεηά ηδκ ειθάκζζδ, ημ ζήια ημο οανζδζζιμφ θαίκεηαζ 

ζακ άζπνεξ ηδθίδεξ ζε ιαφνμ οπυζηνςια.

Ακίπκεοζδ ηςκ 
απμηεθεζιάηςκ οανζδζζιμφ





Film Autoradiography



GluR7

GluR7

GluR7

GluR6

Autoradiography in emulsion



Πμζμηζημί έθεβπμζ ηςκ πεζναιάηςκ

• Η ακηίδναζδ ημο οανζδζζιμφ πνέπεζ κα είκαζ εζδζηή 

βζα ηδκ αημθμοεία-ζηυπμ.

• Σα ανκδηζηά απμηεθέζιαηα πνέπεζ κα είκαζ 

πναβιαηζηά ηαζ υπζ κα μθείθμκηαζ ζε ηαηή 

πνμεημζιαζία ημο δείβιαημξ.



Πεζνάιαηα εεηζημφ εθέβπμο

1. Ακζπκεοηήξ poly(dT): ακζπκεφεζ ζοκμθζηυ mRNA ιε polyA tail.

Δάκ δίκεζ αζεεκέξ ζήια ζδιαίκεζ υηζ ημ mRNA ημο ζζημφ έπεζ 

απμζημδμιδεεί.

2. Ακζπκεοηέξ πμο ακζπκεφμοκ βμκίδζα ηα μπμία εηθνάγμκηαζ 

ζοκεπχξ ηαζ ζε ορδθά επίπεδα, υπςξ αηηίκδ ή ημοιπμοθίκδ.

3. Πανάθθδθμξ οανζδζζιυξ ιε δείβια πμο είκαζ βκςζηυ υηζ 

εηθνάγεζ ημ βμκίδζμ πμο ιαξ εκδζαθένεζ. 



Πειράμαηα αρνηηικού ελέγτοσ

• Πανάθθδθμξ οανζδζζιυξ ιε κμδιαηζηυ ηαζ ακηζ-κμδιαηζηυ 

ακζπκεοηή. Ο κμδιαηζηυξ ακζπκεοηήξ ακζπκεφεζ ηζξ ιδ εζδζηέξ 

αθθδθεπζδνάζεζξ.

• Πέρδ ιε RNAse. Ακαιέκεηαζ μ οανζδζζιυξ ιεηά ηδκ πέρδ κα ιδ 

δχζεζ ζήια.

• Τανζδζζιυξ πανμοζία ακηαβςκζζηή (ιδ ζδιαζιέκμο ακζπκεοηή 

ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ-10π ζε ζπέζδ ιε ημκ ζδιαζιέκμ).



FISH

• FISH (Fluorescent in situ hybridization) είναι μια 
ηετνική κσηηαρογενεηικής, ποσ ανιτνεύει ηην 
παροσζία ή αποσζία ειδικών ακολοσθιών DNA ή 
RNA. 

• Χρηζιμοποιεί θθορίζονηες ανιτνεσηές ποσ 
δεζμεύονηαι ζε ζσμπληρωμαηική ακολοσθία 
DNA/RNA. 

• Fluorescence microscopy τρηζιμοποιείηαι για να 
ενηοπιζθούν ηα ζημεία δέζμεσζης ηοσ ανιτνεσηή. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescence
http://en.wikipedia.org/wiki/In_situ
http://en.wikipedia.org/wiki/Hybridisation_(molecular_biology)
http://en.wikipedia.org/wiki/DNA
http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescence_microscopy


Η ιέεμδμξ FISH πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα  
πνμζδζμνίζεζ  πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά 
παναηηδνζζηζηά ζημ DNA. 

Σα απμηεθέζιαηα ιπμνμφκ κα 
πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ βεκεηζηή, ηδκ ζαηνζηή ηαζ 
ηδκ  ιεθέηδ ηδξ ελέθζλδξ ηςκ εζδχκ.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/FISH_(Fluorescent_In_Situ_Hybridization).jpg


http://www.molecularcytogenetics.org/content/1/1/14/figure/F4
http://www.molecularcytogenetics.org/content/1/1/14/figure/F4
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