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A citológia és a genetika társtudománya

A kromoszómák eredetét,  szerkezetét, 

genetikai funkcióját, a mitotikus és a 

meiotikus sejtciklusban való viselkedését 

vizsgálja.

Citogenetika



A kromoszóma részei
Kromatidák

Rövid kar (P, S)

Centroméra

Hosszú kar (Q, L)

Teloméra

Teloméra

szatellit



Különböző kromoszóma típusok

Metacentrikus Szubmetacentrikus Akrocentrikus



Kariotípus: A kromoszómák alakja, nagysága és száma által
jellemzett kromoszóma készlet.

Kariogram: lefényképezett kromoszómák kivágva, nagyság
szerint felragasztva.

Idiogram: A kromoszómák grafikus ábrázolása

Kromoszómák mérete: 0,2µm – 50µm

Humán kromoszómák: 4-6µm

Kromoszómák száma: 2-1260

Ascaris megalocephala 2n=2, Ophioglossum 2n=1260



A Haynaldia villosa kariotípusa
Idiogram



Kromoszóma sávozási módszerek
Q-sáv (quinacrine, quinacrine mustard)

C-sáv (centromeric heterochromatin, 
constitutive heterochromatin banding)

G-sáv (Giemsa banding)

R-sáv (reverse banding)

N-sáv (NOR-region)

Hy-sáv (HCl hidrolizis)

AgNOR-sáv (specific NOR staining with silver)

Budr-sáv (5-bromodeoxyuridine)



Humán G sávos kariotípus



Búza kromoszómák 
C-sávos kariotípusa
2n= 6x =42

5 különböző búzafajta
kromoszómái.
A fajták közti 
polimorfizmust is
demonstrálja.



Árpa kromoszómák 
C-sávos kariotípusa

2n= 14

Kariogram



Heterokromatin:
-jól festődő kromatin

-erősen kondenzált

-ismétlődő DNS szakaszokból áll

-nem tartalmaz átíródó géneket

-később replikálódik az S-fázisban

-fakultatív-, konstitutív heterokromatin

Eukromatin: 
-kevésbé festődik

-kevésbé kondenzált

-átíródó géneket tartalmaz



Kromoszómák azonosítása sávozással

Kromoszóma karok jele: rövid (p;s) hosszú (q;l) 

Határjelző: morfológiai jellemzők (pl. kromoszómák vége, centroméra, 
állandó sávok) 

Régió: két határjelző közé eső szakasz

Sáv: festődő szakasz

Alsáv: sávokon belüli alsávok

Kromoszómasáv jelzése:

1. Kromoszóma sorszáma

2. Kar szimbóluma

3. Régió száma

4. A sáv száma a régión belül





In situ hibridizáció (ISH)

Az in situ hibridizáció alkalmas arra, hogy 

nukleinsav  (RNS vagy DNS) szekvenciákat 

azonosítsunk a citoplazmában, a kromoszómákon, 

sejtalkotókban vagy a biológiai anyag 

sejtmagjában



A molekuláris 
citogenetika története

Gall és Pardue,  1969,  első in situ hibridizációs kísérlet 

Langer-Safer et al. 1982, nem izotópos in situ hibridizáció 

Harper és Saunders, 1981 első single-copy in situ 

hibridizáció, humán inzulin gén kimutatás

Hutchinson és Seal, 1983, rozs kromoszómákon repetitiv DNS 

kimutatás

Schwarzacher et al. 1989, GISH, idegen fajú kromoszómák 

megkülönböztetése hibridekben GISH-sel



1. Kromoszómák fizikai térképezése
2. A kromoszómák  struktúrájának és   

rendellenességeinek elemzése
3. A kromoszómák és a genomok szerkezetének, 

működésének és evolúciójának kutatása
4. A génexpresszió vizsgálata
5. Vírus és baktérium szekvenciák kimutatása a 

szövetekben
6. Szex meghatározás
7. Onkogének kimutatása, transzformált szekvenciák 

lokalizációja

Az in situ hibridizáció
alkalmazási területei



A biológiai anyagból 
preparátum készítése

Próba jelölés

Detektálás

A próba és a preparátum 
denaturálása

Lemosás

Hibridizáció

Elemzés

Az in situ hibridizáció főbb lépései



próba DNS

jelölés 

denaturálás,

hibridizálás

Fluoreszcens in situ hibridizáció



Az in situ hibridizációval
kimutatható szekvenciák

DNS szekvenciák

Egyedi vagy alacsony kópiaszámú    
szekvenciák

Repetitív szekvenciák (elszórt v. tandem)
Specifikus kromoszómák

illetve genomok

RNS szekvenciák

Vírus szekvenciák



Nukleinsav próbák

RNS próbák

DNS próbák
Klónozott próbák

Szintetikus oligonukleotidok

Teljes genomi DNS próbák

PCR-ral felszaporított próbák
(polymerase chain reaction)



Nukleinsav jelölés
Radioaktív jelölés (P32, S35, I125, H3)

Nem radioaktív jelölés

Indirekt: Digoxigenin (Digitalis purpurea, 
szteroid)

Biotin (H1 vitamin)

Direkt: fluorokrómok (fluorogreen-11-dUTP,
fluorored-11-dUTP)



In vitro transzkripció

Nick transzláció

Oligolabelling

PCR

End-labelling

Enzimatikus jelölés



Enzimek:
DNS polimeráz
DN-áz

Jelöletlen nukleotidok

Jelölt nukleotid

Nick transzláció



Fluoreszcens mikroszkóp CCD kamerával és 
számítógépes képelemző rendszerrel felszerelve



GAA pAs1

1A                    2A              3A             4A              5A                    6A                   7A

1D                      2D                 3D                4D              5D            6D               7D

1B               2B              3B                4B              5B                 6B                     7B

A búza FISH kariotípusa a GAA 
trinukleotid és a pAs1 DNS próbákkal



Összefoglaló kérdések

-Mi a kariotípus, a kariogram és az idiogram?

-Melyek a kromoszóma részei?

-Mi a heterokromatin és az eukromatin?

-Milyen területeken alkalmazható az in situ hibridizáció?

-Milyen szekvenciákat tudunk kimutatni in situ hibridizációval?

-Milyen jelölési módokat alkalmaznak az in situ hibridizációban?



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET

Az előadás anyagát készítette: Dr. Lángné, Dr. Molnár Márta

A következő előadás címe:

FAJ- ÉS NEMZETSÉGKERESZTEZÉSEK A 

GENETIKAI VARIABILITÁS NÖVELÉSÉRE
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