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isotbiocyanate (FITG) or Texas Red as flusrochrcames, allowing the visudtzation of 
DNA sequences up to the single gene level. The AParse-Fast Red readion prducr 
could also be visualized with reflection contrast microscapy (RCM) and b~ghtfield 
microscopy (BEM) alang with eight other ewyme precipih~on products (chapkr 4). 
RCM prolxd to be a very sensitive technique that can generate high resolution images 
on basis of ref lead light from erazymatically stained preparations. In particular, the 
application of a thin protein layer thatt prokcts the precipihtion product extended the 
usefulness of this procedure to virtuidly every appropriate emyme precipitation 
reaction, and allows multiple-skai~ng methods to be explored. Analysis of the nine 
different enzyme reaction praducts tested revealed, that two main reflection colors 
could be obtained, i.e., white and yellow, enabling double-tugeb ISH in RCM. 
Further development of the technique may lead to additional reflection colors, such as 
red for the PO-ktramethylknzidine (TCTMB) precipitate, enabling triple-target ISM 
with RCM. Chapter 5 reports the use of BFM for the dmultaneous in situ localimtion 
of up ta three different DNA target sequences en basis of the contrasting brown PO- 
DAB, red APase-Fast R d ,  and green POI-TMB precipitates. The entire detection 
procedure can be performed within three hours, including the embedding af the 
stained preparations in a thin protein layer, as described for WCM,  to ensure 
stabilization of the enzyme precipitates and optimal color contrast. Although only 
repetitive DNA targets were debckd with this procedure, the described enzyme 
reactions may also be utilized to simultaneously detect multiple single gene sequences. 
In Ithis reswct, the recently introduced catalyzed reporter deposition (CARD) system 
for PO signal amplification may be of help to produce strong and clearly contrasting 
1SH signals. 
Colnbination of lSH and TCC is presented in chapters 5 and 6. In the protocols that 
were developed, ICC was always applied first, since protein epitopes are destroyed 
during the ISH procedure. For the 1CC detection of cellular proteins, preeipihljrng 
enzyme reaction products were used. These precipiLates provied to be extremely stable 
during the ISH procedure and allowed the optimal emymatic pre-treatment of the 
biological material. On the lorher hand, despite these precipitates, the ISH reagents 
were still ablle Ea reach and react with the target DNA. Using this approach, multiple- 
target ISH could be combined with ICC for BFM (chapter 5) as well as for 
fluoresceillce microscopy (chapter 6). The described methods enable the sjllnullaneous 
analysis of phenotypic, genomic, and cell cycle parameters in the same sample and 
art: lhus valuable tools in the unraveling of molecular processes at the single cell 
level. 
Chapters 7 and 8 deal with an alternative approach to label nucleic acid sequences in 
silu, i.e., the PRINS labeling methad. It is bas& on the rapid annealing of specific 
olliganwlcleotlde primers and subsequent primer extension by a polymerase reaction in 
the presence of labeled nucleatides. Chapter 3 describes the accurate IocaUization olf 

up to three different repetitive DNA sequences in chromosome preparations as a 
result af consecutive PRTNS reactions and co~ilventional fluorescence detection 
procedures. Alkrnatively, nucleic acid sequences could be visualized after PRIWS 
with d ~ e  triple-color detection procedure far BFM (chapter 8). Furthermore, new 
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protocols for the application of the PRJPrlS technique to frozen tissue sections and 
Imrnunostarind cells are presented in chapter 8. Far this putpose, paoteolydc: pse- 
treatment of the materid is required to obtain repradueible results in moqhologically 
preserved cell nuclei. The PRINS technique, thus, provides another way to detect 
specific nuclieic acid sequences in different biological materials, but will have to 'bo: 
o p d m i d  with respect to sensihiwifiSr and specificity to be an acceptable alternative to 
the ISH technique. For this purpose, the use of repeated PMNS reactions or in situ 
polymerase chain reaction (in sitw PCR) may be an interesting option. However, as 
lang as the specific locdization of single gene sequences in situ with this method is 
not routinely feasible. ISH is preferred. 





In situ hybridisatie (TSH) maakt het inogel~jk om cytologische en moleculaire 
informatie direct met elkaar te koppelen middels het zichtbaar mak-n van 
nuc l e inem~n  in de cel. Vanaf de initboductie in 1969 heeft deze technologie zich 
ontwikkeld van %n bewerkelijkeI tijdrovende benadering met b e p r h e  resoliiqie, die 
slechts gebruik4 kon worden voor het detecteren van nucleïnezuren die in hoog copie 
aantallen voorkomen, tot een relatief snelle, specifieke, en gevoelige procedure* 
waarmee genen van 1-5 kb te localiseren zijn in chrornosomeni, cel lei^, en weefsei tnet 
behoud van morfologie. Alhoewel radioactieve detectiesysten~en nog steeds warden 
gebruikt voor ISH, heeft de ontwibeling en verbetering vaiz miet-radioaic~iue probe- 
labeling procedures en detectiesystemen deze teclznologie aannuerkefijk 
vereenvoudigd, waardoruc toepassing in heit biomedisch onderzwk op routitiematige 
basis mogelijk is geworden. Hoofdstuk I geeft een overzicht van de ISH 
detectiesysteinen die tegenwoordig warden toegepast en gebruik rnakerr van 
fluorochromen, enzymen, en gouddeeljes als reporter molecinlen. Maast een 
vergelijking van aspecten zoals gevoeligheid. microscopische resolutie, en 
briiikbaaisheid in meervoudige nuclieinezuur detee~leprotocollen, worden mogelijke 
verbeteringen. en nieuwe ontwikkelingen bediscussieerd. Woaris wordt een overzicht 
gegeven van methodes die ISH mek immunocytochernie (ICG) coinbineren voor de 
simultane detectie van nucleinezuiren en eiwitten in hetzelfde biologische preparaat. 
Het hoofddoel van dit proefschrift is een bqldrage te leveren aan de verdere 
ontwikkeling en algemene toepasbaarheid van zowel de niet-rdioactîeve DNA ISM 
techinollogie (hwMstukaEen 2-5) als van de combinatie van ESH en ICC (hoofdstukken 
5 en 6). Daarnaast is de '"primed in situ" (PRINS) labeling procedure geevaliaeerd als 
een alternatief voor de ISH techniek. Voor de beschreven experiimenteir zi-jn zowel 
interfase als metafase preparaten gebruikt van normale en maligne hurnane weefsels 
en celkweken. 
Hoofdstuk 2 beschrij~fi de interacties tussen aividine en gebiotinyleerde inoleculen die 
gebruikt worden in gevoelige 'ESW detectiesystesnen, zoals het avidine gebiolinyleerd 
enzym co~nplex (ABC) systeem en het ainplificatiesysteenn dat gebruik inaakt van 
afwisselende Lagen avidine conjugaat en gebiotinyleerd gePt anti-avidine aritilichatiin. 
Door middel van nauwkeurig gekozen, opeenvolgende deicetielaagen en de analyse van 
de daaruit resulterende 1SH signaalintensiteit kon ineer inzicht worden verkregen in 
de molecu8allre basis van cytochemische camplexvorming. Onrdait avidine inoleculen 
echter ongeschikt bleken te zijn voor het verbinden van twee gebiotiilylleerde 
moleculaire lagen, zullen andere manieren mereten wordcn onderzocht voor hel 
verhogen van de ISH detectiegevoeligheiia. Een van de mngellijkheden is bijvoorbeeld 
het gebruik van grote conjugaten, bestaande uil polyamneerililolec~~len. (zoals 
dextraansulfaat of DNA) die direct gekoppld zijn aan avidioie of antilichaam 
moleculen en tegelijkertijd aan reporter molleculear. 
In de hmfdstukkeni 3-5 wordt de optimalisatie van een aantal enzym~~tocheinische. 
detectiesystemen voor tmgassing in ISH beschreven, Hiervoor wcrden gemdificeesde 
DNA p r o k s  gedetecteerd met avidine enfof antilichaam conjugaten, die gelaib.eld 
waren met alkalische fosfatase (APase), peroxidase: (P031, of glucose oxidase, welkc 
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verschillend gekleurde, goed gelocaliseerde en pernainente reactieprducm 
genereren. Hoofdstuk 3 EYeschPijft het gebruik van de APase-Fast Red reactie, die een 
slerk rood fluorescerend precipi&rieprdukt oplevert dat tijdens belich~ng slechts 
geringe doving ver-kcuant. Dit enzymcytochemisch deteeBesysteem bleek tenminste 
dezelfde gevmligheid te bezitten ais co~ventioaiele fluorescentie detectiesystemen, 
gebruik makend van fluoresceïne isothiocyaniaai (FBTC) of Texas Red als 
fluorochromerri, waardoor DDDIA sequenties tot op gen niveau zichtbaar konden worden 
gemaakt. Het APase-Past Red reacheprduh kon ook geviszaaJlseerd worden rnet 
reflectie contrast microscopie (RCM) en heldemeld microscopie (HVM) evenals acht 
andere enzym precipitatiepradukten (hoofdstuk 4). RCM Is een zeer gevoelige 
techniek, waarmee beelden met een hoge resolutie gegenereerd kunnen worden op 
basis van gereflecteerd lichib afkomstig wan enzynzatisch gekleurde preparaten. Met 
name het aanbrengen van een dun eiwitlaage ter afschesining van hek 
precBpitalieproduc1 heeft de bruikbaarheid van deze procedure uitgebreid tot elke 
geschikte enzymprecipitatie reactie, waardoor meervoudige kleoringsmethaden kunnen 
worden ontwikkeld. Analyse van de negeili geteste enzym reactieprcdukten toonde aan 
dat twee reflectiekleiaren verkregen hinnen worden, namelijk wit en geel, waardoor 
PSH detectie van twee verschilllende nuclelnezuren met behulp wan RCM mogelijk 
wordl. Verdere antwikkeling van de techniek kan leiden tot extra reflectiekleuren, 
zoals het r o d  reflecterende PO-tetramelhylbenzidine (TMB) precipitaat, waardoor 
een drievoudige detectie mogelijk wordt. Hoofdstuk 5 belicht het gebruik van MVM 
voor de simultane in situ localisatie van drie verschillende DNA sequenties op basis 
van het contrast tussen het bruine PO-DAR, rode APase-Fast Red, en groene PO- 
TMB precipitaat. De gehele deEcclieprocedilire kan. binnen drie uur worden 
uitgevoerd, incliusief hel afdekken van de gekleurde preparaten met een dun 
eiwitlaagje, zoals beschreven voor RCM, om stabilisering van de erwymprecipitaten 
en een optimaal kleurcontrast te waarborgen. Alhoewel tot nu toe alleen repeterende 
DNA sequenties werden gedetecteerd inet deze procedure, kunnen de beschreven 
enzyrmreacties mogelijk ook benut worden oin meerdere gensequenties simultaan 
zichtbaar ie rriaken. Hierbij zoli liet recentelijk geintroduceerde "cahlyzed reporlar 
dz~sosition" (CARD) systeem vrna PO signaal amglificalie van nut kunnen zijn 
middels het produceren van sterke eni duidelijk co~iitrasterende ISW signden. 
De combinatie van ISH met ICC wordt beschreven in de hoofdstukken 5; en 6. In der 
ailawikkelde prulocollen wordt steeds begonnen met de ICC detectie, omdat eiwit- 
epitopen kiinnen worden vernietigd tijdens de ISH procedure. Voor de ICC detectie 
van cel lul ai^ eiwitten warden precipiterende enzym reactieprdrukten gebruikt. De 
precipitaten blijken nameeijk stabiel tijdens de ISH procedure en maken daardoor een 
optirnale vwrbehandelling van helt biologische nnateriaal mogelijk. Ondanks de 
aanwezigheid van deze precipitaten, zijia de ISW reagentia toch in slaat DNA te 
bereiken en ennee te reageren. Met behulp van deze benadering kan meervoudige 
iiucleinezuiurdeiteil:tie worden gecombineerd nnet ICC voor gebruik in zowel HVM 
(hoofdstuk 5 )  als in fluorescentie rrricsascopie (hoofdstuk 6). De beschreven methloden 
inaken het mogelijk orn fenatypische, genomische en celcyclus parameters gelijktijdig 



te analyseren in hetzelfde preparaat en alj~n dus waardevolle instnnmentein bij het 
ontrafelen van moleculaire processen op cellulair niveau. 
De hoofdstukken 7 en 8 behandelen een alternalieve benadering voor i i i  sitili 
neicleïnezuurlabelinig, narnelijk de PRINS methode. Deze techniek is gebaseerd op de 
snelle hybridisatie van spcifieke oligonucleotide prii~iers en daaropvolgende primer- 
extensie middels een pollyrnerase reactie in de aanwezigheid v ~ n  gelabelde 
nucleotiden. Hoofdstuk 7 beschriJft de nauwkeurige loeakisahe van drie versclii2lcirude 
reipeterende DNA sequenties in chroniosoompreparatsn na opeenvolgende PRLWS 
reacties en conventionele fluorescentie detectieprocedures. Deze nuclelniezusen ktminzen 
na de PRINS reacties ook zichtbaar worden gemaakt nret de driekleuren HYM 
detectie procedure (hoofdstuk 8). Voorts worden nieuwe protocollen voor dc 
toepassing van de PRINS techniek op vriescoupes en iinsa.itinocytoche11iiscI1 gekleurde 
cellen gepresenteerd. Hiervoor bleek proteolytische voorbehandeling van het aiiateriaal 
nacdsakelijk om reprduceerbare resultaten te verkrijgen in triorfolagisch intacte 
celkernen. De PRINS techniek rnaakt hel mogelijk specifieke nucleïiiezuren te 
detecteren in verschillende typen biologisch materiaal, iriaar zal verder mnwten 
worden geoptimaliseerd met betrekking tol gevoeligheid en spcificilclt om een 
acceptabel alternatief te kunnen zijn voor de ISH techniek. Het gebruik van herhadde 
PRINS reacties oftewel in sltu polymerase ketting reactie (in silii PCR) kan hiervoor 
een iiiteressainite captie zijn. Echter, zolang de specifieke localisatie van gensequenties 
in situ niet routinematig rnogelij,k is inet behtalp van deze rneLhde, zal de voorkeiir 
uitgaan naar 1SH. 




