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Sammanfattning
Fluorescens In Situ Hybridisering (FISH) är en cytogenetisk teknik som kan detektera
genetiska sjukdomar och avvikelser i Deoxyribonukleinsyra (DNA) och Ribonukleinsyra
(RNA). FISH börjar med kromosomutvinning av önskat analyspreparat, därefter får en
direkt- eller indirekt fluorescensinmärkt probe (15-30 baspar lång) binda in till sin
genetiska målsekvens via hybridisering. Preparatet kan sedan analyseras i
fluorescensmikroskop för att bedöma om proben bundit in till sin målsekvens. I kursen
”Fördjupad laboratoriemetodik” för Biomedicinska analytikerprogrammet,
Linnéuniversitetet utförs en FISH-laboration där resultaten varit otydliga och ej
reproducerbara. Syftet med examensarbetet var att förbättra kurslaboration FISH som ges
under kursen ”Fördjupad laboratoriemetodik”.
Adherenta celler odlades till ≥ 3 x 106 i antal och till viss konfluens; primära endotelcelllinjen HCMEC till konfluenserna 60 % och 80 % och cancercell-linjerna VMM1 och
H1915 till 80 % konfluens. Därefter skördades cellerna och dess respektive kromosomer
utvanns. Kromosomerna undersöktes sedan med metoderna G-bandsfärgning, DNA-FISH
och Multicolor-FISH (24X-probe) för tydliga och reproducerbara resultat.
G-bandsfärgningen av HCMEC visade många hela interfasceller och få fria kromosomer
för celler i 60 % konfluens. Både G-bandsfärgningen och DNA-FISH visade att HCMEC
odlade till 80 % konfluens visade fria kromosomer från celler i metafas (celldelningsfas)
där det fanns en svag signal för X-kromosomen. Multicolor-FISH-analys av VMM1 och
H1915 gav tydliga resultat i fluorescensmikroskop där fria kromosomer var Multicolorprobeinmärkta; blå/aqua, röd och grön. Konklusionen är att vid kromosomutvinning från
odlade adherenta celler bör dessa vara 80 % konfluenta. Detta för att ge tydliga och
reproducerbara probeinfärgningar av kromosomer i metafas vid analys med MulticolorFISH. Analys av 80 % konfluenta celler och användning av Multicolor-FISH-analys är en
klar förbättring av kurslaborationen.

Nyckelord Multicolor-FISH, DNA-FISH, Fluorescens in situ hybridisering,
kromosomavvikelse, cytogenetisk diagnostik
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Abstract
Fluorescens in situ hybridization (FISH) is used to detect cytogenetic aberrations and
abnormalities of Deoxyribonucleic acid (DNA) and Ribonucleic Acid (RNA). The FISH
begins with chromosome extraction of the desired cell preparation then a direct or indirect
fluorescently labeled probe (15-30 base pair long) is hybridized to its genetic target
sequence. The preparation can thereafter be analyzed in fluorescence microscope to see
bound probe at chromosome level. In the course “Advanced laboratory methodology” for
the Biomedical Scientist program, Linnaeus University, a FISH laboratory experiment is
conducted where results have not been clear nor reproducible.
The aim of this study was to improve the laboratory experiment FISH.
Human Cardiac Microvascular Endothelial Cells (HCMEC) was grown to 60 % and 80 %
confluence, to an estimated number of ≥ 3 x106, and analyzed by G-band staining and
DNA-FISH. G-band staining showed many cells in interphase and few free chromosomes
of cells with 60 % confluence. G-band staining and DNA-FISH showed that cells grown to
80 % confluence showed more free chromosomes from metaphase. The cancer cell lines
VMM1 and H1915 were therefore grown to 80 % confluence and ≥ 3 x106. MulticolorFISH on VMM1 and H1915 showed results from all painting probes blue/aqua, red and
green. The conclusion is that in chromosomal extraction from cultured adherent cells
should be 80 % confluent to give clear and reproducible probe staining of chromosomes in
metaphase when assayed with Multicolor FISH. Analysis of 80 % confluent cells and the
use of Multicolor FISH technology is a clear improvement to the “Advanced laboratory
methodology” course.
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Förkortningar
A= Adenin
ATCC= American Type Culture Collection
C= Cytosin
Cdt1= Kromatinlicensierande- och DNA-replikationsfaktor 1
DAPI= 2-(4-Amidinophenyl)-6-indolecarbamidine dihydrochloride, 4′,6-Diamidino-2phenylindole dihydrochloride
DNA= Deoxyribonukleinsyra
FISH= Fluorescens in situ hybridisering
FITC= Fluorescein isothiocyanate
G-bandsfärgning= Giemsabandsfärgning
G= Guanin
G0= Gap-0
G1= Gap-1
G2= Gap-2
HCMEC = Human Cardiac Microvascular Endothelial Cells
M= Mitosfas
ORC= Origin recognition complex
NSCLC= Non-small cell lung cancer
preRC= Prereplicative complex
RNA= Ribonukleinsyra
S= Syntesfas
S-Cdk= S-fas cyklinberoende proteinkinas
SCLC= Small cell lung cancer
Cdc 6 =Cell divison cycle 6
T= Tymin
UV= Ultraviolett
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1. Introduktion
Cytogenetisk diagnostik innebär diagnostisering och kartläggning av genetiska sjukdomar
och avvikelser med cytologiska metoder (1).
Fluorescens in situ hybridisering (FISH) är en cytogenetisk analysteknik för både
Deoxyribonukleinsyra (DNA) och Ribonukleinsyra (RNA)- avvikelser. Främst används
FISH för att detektera deletioner, duplikationer/ insertioner, translokationer och inversioner
i DNA.
Med analysen DNA-FISH studeras kromosomer i celler som befinner sig i en
specifik fas av cellcykeln. Tillväxtfas är just en sådan fas då fler celler och dess
kromosomer är mer tydliga att se då de har påbörjat sin celldelning (mitos). I metafasen,
som är en del av mitosen, ser kromosomerna ut som separata enheter jämfört med ett
nystan av DNA som ses i en vilande cell (2).

1.1 Cellcykeln och kromosomerna
Cellcykeln delas övergripande in i 4 olika faser; Gap1-fas (G1) som förbereder inför
replikationen, Syntes-fas (S) där två kopior av DNA bildas, Gap2-fas (G2) som utför
korrekturläsning och mitosfasen (M) som är celldelningsfasen där kromosomerna blir
synliga. Vid gynnsamma förhållande kan cellen även vila i en femte fas, Gap0-fasen (G0).
Totalt brukar en cykel från G1-fas till M-fas ta ungefär 24 timmar. Majoriteten av tiden
befinner sig cellen i G1-, S- och G2-faserna (interfas) och endast en mycket liten del av
tiden i metafas som är en del av M-fasen som nämnts ovan (2). M-fasen delas upp i
delarna: profas, prometafas, metafas, anafas och telofas (2, 3).
Interfas initierar första steget i DNA-replikationen. En speciell nukleotidsekvens,
”replikationens startpunkt” på kromosomen är där delningen till två identiska kromosomer
börjar. Replikationens startpunkt finns på flera specifika ställen på kromosomen för att
garantera en fullständig replikering (2, 4).
För att kontrollera att kromosomen bara duplicerar sig en gång per cellcykel finns två
kontrollpunkter. Första kontrollen finns i sen M-fas/tidig G1-fas där inaktiverat DNAhelikas laddas på replikationens startpunkt. Detta sker genom att Cell division cycle 6
(Cdc6) interagerar med Origin recognition complex (ORC) som sitter på replikationens
startpunkt där proteinerna tillsammans binder inaktiverat DNA-helikas till replikationens
startpunkt. Det bildade komplexet kallas Prereplicative complex (preRC). I detta komplex
samverkar även ett protein kallat kromatinlicensierande och DNA replikationsfaktor 1,
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Cdt1. Detta stadie kallas ibland licensiering och som namnet påtalar kommer initieringen
av DNA-syntesen enbart ske om replikationens startpunkt innehåller preRC (2).
DNA-helikas aktiveras genom S-fas cyklinberoende kinas (S-Cdk), som stimulerar
sammansättning av ett flertal initieringsproteiner på vardera DNA-helikas samtidigt som
ett proteinkinas, DDK, fosforylerar subenheter på DNA-helikas. Aktiveringen leder till att
DNA-strängen försluts med hjälp av att DNA-polymeras och andra replikeringsproteiner
rekryteras till replikationens startpunkt.
S-Cdk inaktiverar preRC:s komponent ORC. Inaktivering av ORC leder till att Cdc6 och
Cdt1 inte kan bilda ett nytt preRC- komplex. Utan preRC-komplex kan inte replikationens
startpunkt återanvändas och detta är den andra kontrollpunkten i cellcykeln vilket
kontrollerar att bara en duplicering sker per cykel (2, 4).
I slutet av S-fasen är hela kromosomen replikerad men systerkromatiderna hålls samman
av en kedja av DNA och proteiner (2).
Övergången mellan G2-fas till M-fas induceras genom att M-cyklin aktiverar Cdks som
stimulerar cellen att gå in i M-fas. Som nämnts ovan delas M-fasen in i 5 olika delar:
profas, prometafas, metafas, anafas och telofas, där profas, prometafas och metafas i sin tur
kallas för tidig mitos.
Det är under metafas innan cellen går in anafas som cellen är som mest åtkomlig för en
FISH-analys. Under metafas är cellkärnan som mest kondenserad och kromosomerna syns
tydligt under den fasen (2, 5). En kromosom i metafas har en central punkt som kallas
centromer och den delar upp kromosomen i armarna ”petite”, p och ”queue”, q där q är den
längre av dem, se figur 1. Vilken arm på kromosomerna som är inblandad brukar finnas
med i beskrivningen av en kromosomförändring. Exempelvis ”förändring på kromosom
3p”.
Kromosomerna varierar i storlek och går från kromosom 1 som är störst och sedan i
storleksordning till kromosom 21 och 22 som är minst (kromosom 22 är bara lite mindre
än kromosom 21). Kromosom 1 innehåller ungefär 8000 gener medan kromosom 21
innehåller ungefär 300 gener. X-kromosomen är ungefär 7 μm lång och 3–4 gånger så stor
som Y-kromosomen, storleksmässigt är X-kromosomen uppskattningsvis lika stor som
kromosom 7-8 enligt karyogram (6, 7).
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Figur 1. I figuren visas uppbyggnaden av en kromosom i metafas, där korta armen p och
långa armen q hålls ihop med centromeren. Illustration av Mirjam Alstermark.
När cellen går in i anafas och telofas så kommer systerkromatiderna som fäst till mitotiska
spolen under metafas att separera och dras till motsatt pol, därefter är mitosen fullbordad
(2).

1.2 Kromosomutvinning
Kromosomerna till en FISH-analys utvinns genom en rad olika steg. Grundläggande är att
stoppa cellerna i cellcykelns metafas och det är när cellerna är i proliferationsstadiet som
det är optimalt (8). Enligt flera protokoll för analys av blodceller innebär det att cellerna
odlas i 72 timmar för att nå den fasen (5, 9). Colcemid används för att stoppa cellerna i
metafas genom att förhindra spindelformation under mitos. Därefter skördas och tvättas
cellerna. För att sedan komma åt kromosomerna tillsätts en hypoton lösning som får cellen
att svälla upp och så småningom spricka för att få fria kromosomer. Kromosomerna
tvättas, fixeras i Carnoys fixering (blandning av en del ättiksyra och tre delar metanol) och
centrifugeras för att koncentrera kromosompreparat som kan användas till FISH-analys (9).
Därefter kan kromosomer appliceras på objektglas. Detta är ett kritiskt steg då luftfuktighet
och temperatur spelar stor roll för att lyckas med ett optimalt kromosompreparat på
objektglas (5).

1.2.1 Kromosompreparering
Kromosomerna på objektglasen får efter preparation genomgå behandling med olika
reagenser och ämnen i samband med flertalet tvättar. Därmed blir kromosompreparatet
mer mottaglig för hybridisering och detta ökar möjligheten för FISH-proben att binda in
till rätt målsekvens, samt minskar risken för ospecifika inbindningar (10, 11).
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1.3 Giemsa-bandsfärgning och karyotypering
Vid en Giemsa-bandsfärgning (G-bandsfärgning) trypsineras kromosomerna innan
färgning för att lösa upp proteiner och på så sätt göra det möjligt för Giemsafärgen
(innehållande Metyltioniniumklorid, Azurblå och Eosin) att färga in DNA.
Trypsineringstiden justeras efter hand då det tar olika lång tid för proteinerna att lösas upp
och vara mottagliga för att färgas med Giemsa (5, 12).
Banden färgas olika mycket beroende på hur hårt packat kromatinet är. Fosfatrika regioner
som överlag är Adenin (A) och Tymin (T)-rika delar av DNA och dessutom relativt
genfattiga brukar ta upp Giemsafärgen bra och bildar mörkare band. Medan kromatin som
är lösare packat överlag brukar vara Guanin (G) och Cytosin (C)-rika delar av DNA, tar
upp mindre mängd Giemsa och banden blir därmed ljusare färgade eller ofärgade (12).
Färglösningen innehåller Giemsa och Gurrbuffert. Giemsa innehåller organiska färgämnen
däribland Eosin som har de färgande egenskaperna och Gurrbuffert håller ett pH på 6,8,
optimalt för G-bandsfärgning (13, 14).

1.4 Fluorescens in situ hybridisering, FISH
FISH-detektion av deletioner, duplikationer/ insertioner, translokationer och inversioner
gör det möjligt att diagnostisera kromosomala avvikelse, hematologiska maligniteter och
solida tumörer. Detta gör denna analys även användbar för diagnostisering av bland annat
metastaser av olika ursprung och cancerceller (15).
Metoden delas in i fyra moment: cellodling, kromosompreparation, hybridisering och
detektion.
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1.4.1 Hybridisering
FISH-proben i hybridiseringslösning denatureras vanligtvis i 70–80 °C och sätts sedan på
is för att stoppa denatureringsprocessen. Längden på proben varierar, ju kortare proben är
desto mer specifik blir dess målsekvens. En FISH-probe är normalt mellan 15-30 baspar
lång.
DNA kan denatureras innan eller efter tillsats av hybridiseringslösning som innehåller
proben. Själva proben kan därmed denatureras på två olika sätt; (I) enskild denaturering
eller (II) denaturering med DNA. Oavsett tillvägagångssätten denatureras både probe och
DNA i samma temperaturintervall, 70-80 °C.
Hybridiseringen sker sedan i en lägre temperatur, oftast 37 °C, i en fuktkammare under 1–
2 dygn där hybridiseringslösningen täcker kromosomprepareringen och hålls på plats med
täckglas och ”fixgum”. I denna studie användes formamid samt RNAse i
hybridiseringslösingen för DNA-FISH. Detta för att hybridiseringen ska kunna ske i en
lägre temperatur då formamid är ett organiskt lösningsmedel och RNAse användes för att
förhindra att proben binder in ospecifikt till RNA-sekvenser (10, 11, 16, 17).
Figur 2 visar en dubbelsträngad DNA-helix och dubbelsträngad probe, samt hur respektive
produkt ser ut efter denaturering. Bild 5 i figur 2 visar hur proben efter hybridisering
bundit in till sin målsekvens. Hela DNA-strängen denatureras men för att förtydliga var
proben binder in ses strängen enbart denaturerad just vid probens målsekvens.
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Figur 2. I figuren visas en översikt av hybridiseringssteget i analysmetoden DNAFluorescens In Situ Hybridisering. Bild 1–5, visar hur den denaturerade proben (3) binder
in till sin målsekvens på den denaturerade DNA-strängen (4–5). Illustration av Mirjam
Alstermark.
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1.5 Detektion
Detektionen av kromosomer samt inbunden FISH-probe inleds med att avlägsna det
skyddande täckglaset ifrån kromosompreparationen på objektglas genom tvätt. Därefter
följer en rad olika tvättsteg med buffertar eller andra lösningar för att rena och stabilisera
preparatet. Preparatet motfärgas, en vanlig motfärg är (2-(4-Amidinophenyl) -6indolecarbamidine dihydrochloride), 4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride,
DAPI (≈ 340-488 nm). DAPI binder in till DNA:s Adenin (A) och Tymin (T) -rika
regioner (18). Därefter kan preparatets kromosomer och FISH-proben detekteras med hjälp
av fluorescensmikroskopi, mer beskrivet nedan.

1.6 Multicolor-FISH
Multicolor-FISH följer samma metodologiska princip som DNA-FISH med
kromosompreparation på objektglas, hybridisering och detektion. Skillnaden från DNAFISH är att Multicolor-FISH använder en kombinerad färgstrategi, 24-färgsprober för
karyotypering av alla de 24 mänskliga kromosomerna. Vid Multicolor-FISH visualiseras
alltså varje kromosom med ett flertal specifika prober märkta med fluorescens (11, 19, 20).

1.7 Fluorescensmikroskopi
För detektion av fluoroscensinmärkta kromosomer används i denna studie ett
Epifluorescensmikroskop. ”Epi” betyder ” från ovan”, vilket betyder att en ljuskälla lyser
på preparatet ovanifrån. Detta i jämförelse mot det vanliga faskontrastmikroskopet där
ljuskällan lyser på preparatet underifrån (21). Utöver ljuskällan så finns andra viktiga
komponenter såsom filter för exciterande ljus, dikroisk stråldelare (eller spegel), filter för
emitterande ljus och en CCD-kamera (22).
Med ett justerbart filter kan vissa våglängder blockeras eller släppas igenom, vilket
möjliggör visualisering enbart av flourescensen av intresse.
Vilket filter som används till vilken fluorescens bestäms vid vilken våglängd flourescensen
exciterar respektive emitterar (21).
När kromosomprovet (innehållandes fluorescerande prober) belyses med ljus, i detta fall
ultraviolett (UV)-ljus, absorberas ljuset av elektroner i provet. Detta leder till att elektroner
exciteras till en högre energinivå, detta ljus kallas för exitationsljus. Elektroner kan bara
hålla den högre energinivån under en mycket kort tid och faller sedan tillbaka till en lägre
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energinivå. Vid energikollapsen avger elektronerna absorberad energi i form av en
fluorescentfoton. Under energiförändringen sänder elektronerna ut ett nytt ljus som nu
kallas för emissionsljus. Fluorescensers excitations- och emissionsspektra beror på
ursprungsatomens struktur för exempelvis UV som excitationskälla (22).
Ibland kan en viss genomblödning ses hos de olika fluorescenserna, det vill säga att ett
synligt färgspektrum ifrån en fluorescens går in i en annan fluorescens färgspektrum. Detta
beror på att vissa molekylers excitations- och emissionsspektra överlappar varandra.
Skillnaden mellan excitationens max och emissionens max kallas för ”Stokes shift”, ju
större ”Stoke shift” en fluorescens har desto lättare är den att se i mikroskop då dess
excitations- och emissionsvåglängd är lättare att isolera med hjälp av mikroskopets filter
(22).

1.8 Cancer
Uppkomsten av cancer beror till 70-80 % av livsstilsfaktorer och resterande procent beror
på läkemedel, industrikemikalier, livsmedelstillsatser och miljögifter. Uppkomst är dock
komplex och kanske är det livsstilsfaktorer såsom mat, dryck och droger i kombination
med hälsofarliga kemiska ämnen som kan vara cancerinducerande och stå för de
”resterande procenten” (23).
En tumör definieras som onormal tillväxt av ny vävnad, det vill säga att vissa celler börjar
dela sig okontrollerat och inte följer kroppens normala celldelning (23, 24).
En tumör kan vara benign, godartad som kroppen kan kapsla in eller så kan den vara
malign, elakartad som kroppen har svårt att kapsla in och som ofta sprider sig ohämmat
och invaderar andra vävnader. En malign tumör kan bilda metastaser. Dessa kan sprida sig
genom att invadera nya vävnader, fastna och växa till i lymfsystemet eller etablera sig i
andra organ i kroppen efter transport med blodet (23).
Alla typer av tumörer har någon form av obalans i form av addering eller förlust av
kromosommaterial. En tidigare studie visar att deletion, dvs avsaknad av material, är mer
vanligt än insertion då genmaterial tillkommit (25). Vid deletion finns det genkod eller
hela gensegmentet som saknas och kan därmed inte föra vidare den genetiska koden.
Mängden förlust eller vilket band/ genmaterial som försvunnit varierar beroende på vilken
tumör det handlar om (25).
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1.8.1 Kromosomavvikelse vid lungcancer, carcinom
Lungcancer kan delas in i två grupper, small cell lung cancer- (SCLC) och non-small cell
lung cancer (NSCLC). NCI-H1915 är en cell-linje från en NSCLC lungcancer erhållen från
American Type Culture Collection (ATCC).
NSCLC står för 90 % av alla lungcancrar medan SCLC står för de andra 10 % (26).
Tidig diagnostisering är viktig för överlevnadschanserna men än finns ingen
screeningmetod som gör det möjligt och enligt statistik lever bara 15 % längre än 5 år efter
diagnostisering (26).
NSCLC har visat sig ha en stor variation av kromosomavvikelser, både i form av
kromosomal abnormalitet och deletioner. Abnormalitet ses ofta på kromosom 3p, 8p, 9p,
11p, 15p och 17p. Deletioner ses ofta på kromosom 3p, 7, 11, 13, 9p, och 19. Deletionen
på 3p ses vid 50 % av NSCLC och innehåller fragmenten 3p25, 3p21.3 och 3p14.
Kromosom 3:s deletioner har en oklar klinisk bild men deletionen på 3p21 tros vara en
tidig molekylär händelse vid NSCLC då den associeras till rökdebut i ung ålder (26).

1.8.2 Kromosomavvikelse vid malignt melanom
VMM1 är en cell-linje som kommer från en malign melanomtumör. Malignt melanom är
en solid tumör som har en årlig incidensökning på 5 % i Sverige och är den 5:e vanligaste
tumörsorten (27).
Av de människor som avlider på grund av hudcancer har 90 % malignt melanom.
Ökningen av malignt melanom beror på människors ändrade rese- och solvanor (27). Den
kromosomala avvikelsen vid malignt melanom kan variera. En tidigare studie visade att en
deletion på kromosom 9 var en vanlig avvikelse som främst drabbade p, den korta armen,
och uppskattningsvis sågs detta hos 81 % av tumörerna (28). Hos 63 % av tumörerna kan
man se deletioner på kromosom 10, 28 % av tumörerna har deletion på kromosom 6q och
22 % av tumörerna har deletion på kromosom 8p. Kromosomavvikelse i form av
tillkommet material involverar kromosom 7 hos 50 % av tumörerna, 34 % av tumörerna
involverar kromosom 8, 28 % av tumörerna involverar kromosom 6p, 25 % av tumörerna
involverar kromosom 1q, 13 % av tumörerna involverar kromosom 20, 13 % av tumörerna
involverar kromosom 17 och 13 % av tumörerna involverar kromosom 2 (28).
Förlust av material på kromosom 9 och 10 ses ofta under tidigt stadie av melanomet medan
tillkommet material när kromosom 7 är involverad ofta ses i ett senare stadie av
melanomet (28).
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1.9 Kurslaborationen ”Fluorescens in situ hybridisering”
Under kurslaborationen får studenterna färdiga cell-suspensioner där cellerna vid skörd
varit i olika konfluenser, dessa preparerar de på glas och analyserar med DNA-FISH där
momenten hybridisering och detektion ingår. Syftet med laborationen är att studenterna
ska få praktisk övning i att utföra metoden FISH och att de med hjälp av denna metod ska
kunna besvara frågeställningen om cellerna kommer från en man eller kvinna. Med hjälp
av DNA-FISH och proben Human X-centromeric probe som binder in till X-kromosomen
kan studenterna analysera kromosomerna och på så sätt besvara frågan.
Kritiska moment har visat sig vara att välja rätt mängd celler att analysera, samt
svårigheter att genomföra hybridiseringen med alla dess kritiska moment korrekt för att få
proben att binda in till sin målsekvens. Studenternas resultat har inte varit tydliga och få
kromosomer har analyserats med varierande resultat, vilket har föranlett optimering av
FISH för att göra resultaten tydliga och reproducerbara.
Genom att analysera olika konfluenser av odlade celler med G-bandsfärgning och DNAFISH, samt analysera cell-linjerna med Multicolor-FISH som har annat tillvägagångssätt
vid hybridiseringen, förväntas kurslaborationen kunna vidareutvecklas.

1.10 Syfte
Syftet med examensarbetet är ytterst att optimera och vidareutveckla kurslaborationen
”Fluorescens In Situ Hybridisering” som ingår i kursen ”Fördjupad laboratoriemetodik”
under termin 6 på Biomedicinska analytikerprogrammet, Linnéuniversitetet i Kalmar.

2. Material och metod
2.1 Cell-linjer
Tre olika adherenta cell-linjer användes i detta examensarbete;
Human Cardiac Microvascular Endothelial Cells, HCMEC passage 3, primära humana
endotelceller från en man (Promocell, Mediqip, Sverige).
H1915 [H1915] (ATCC® CRL-5904™) NSCLC-cell-linje ifrån metastas i lunga. H1915
kommer ifrån en kvinna, 61 år vid provtagning som fått diagnosen carcinoma, grad IV.
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VMM1 (ATCC® CRL-3225™) är humana melanocyter från metastas lokaliserad i
hjärnan. VMM1 kommer ifrån en man, 62 år gammal vid biopsitillfället som fått diagnosen
malignt melanom, grad IV.
Samtliga tre cell-linjer användes för studier av celltillväxt, Multicolor-FISH och Gbandsfärgning. Till DNA-FISH användes endast HCMEC.

2.1.1 Cellodling
HCMEC odlades med komplett medium, HCMEC M2 (Promocell). NCI-H1915 och
VMM1 odlades i RPMI (Thermo Fisher, Sverige) med 5 % Fetalt Bovint Serum, FBS
(ATCC ®). Mediumbyte skedde varannan till var tredje dag. Dessa adherenta celler
odlades till en viss täthet (60 % och/ eller 80 % konfluens) och till en total mängd av
≥ 3 x106, därefter skördades de enligt nedan.
Ovanstående moment utfördes av handledaren (UJ).

2.2 Kromosompreparering
Kromosompreparering utfördes enligt Thermofishers protokoll frånsett ett par
modifieringar (9). Prepareringen utfördes enligt följande:
Colcemid (Thermo Fisher) tillfördes till de odlade cellerna för att stoppa cellen att gå
vidare i cellcykeln (9). Cellerna inkuberades under 30 minuter med 0,5 μg/mL Colcemid
och därefter skördades de adherent cellerna. Vid skörd behandlades cellerna med 2 mL
TrypLe 1 X (Thermo Fisher) och inkuberades i 5 min. Därefter överfördes cellerna till rör
med komplett medium, för att därmed stoppa enzymaktiviteten i TrypLe. Därefter
centrifugerades cellsuspensionen i 500 x g under 5 minuter. Supernatanten avlägsnades
och cellerna resusupenderades i 5–10 mL 0,075 M hypoton Kaliumklorid (KCl, Thermo
Fisher). Cellerna inkuberades därefter i 37 °C under 10-12 minuter för att sedan
centrifugeras i 500 x g under 5 minuter. Supernatanten avlägsnades och cellerna agiterades
och därefter tillsattes 5-10 mL nygjord iskall Carnoys -fixering droppvis (Carnoys fixering
= en del ättiksyra och tre delar metanol, Sigma- Aldrich, USA). Fixeringslösningen,
innehållandes kromosomer, fick sedan stå i 4 °C under 10 minuter innan den återigen
centrifugerades i 500 x g under 5 minuter och supernatanten avlägsnades. Cirka 0,5 mL 1 mL av fixeringslösningen lämnades kvar och därefter suspenderades
kromosompreparationen upp. Av kromosompreparation droppades 25 μL på ett objektglas
(poly-L-lysin behandlat) ståendes i 45 ° vinkel i rumstemperatur bredvid ett 37 ºC
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vattenbad och direkt efter droppades en droppe (cirka 0,5 mL) fixering på samma ställe
som kromosompreparationen och glasen fick slutligen torka och vila inför vidare analys.
Ovanstående moment utfördes av handledaren (UJ).

2.3 G-bandsfärgning
Glas preparerade med kromosomer från cell-linjerna HCMEC (60 % och 80 % konfluens),
VMM1 och H1915 odlade till 80 % konfluens behandlades enligt tabell I nedan:
Tabell I. Utförandet av G-bandsfärgningen; kyvett-innehåll och inkuberingstid.
Kyvett

Innehåll

Tid

Kyvett 1

30 ml 1 x PBS och 4 ml 0,5 % trypsin
(Sigma-Aldrich)

1 min och 45 sekunder

Kyvett 2

50 ml 1 x PBS

Snabb tvätt

Kyvett 3

45 ml 1 x PBS och 5 ml FBS

45 sekunder

Kyvett 4

50 ml 1 x PBS

Snabb tvätt

När glasen lufttorkat färgades kromosompreparaten med nypreparerad Giemsa (SigmaAldrich, USA)/Gurr-lösning (Gibco, UK) 1:3 under 5 minuter och därefter sköljdes de med
destillerat vatten (5).
När glasen torkat droppades 1 droppe Fluorescent mounting medium (DAKO,
Danmark) på glaset, därefter monterades det med ett täckglas.
Trypsineringstiden bestämdes efterhand då tre testglas behandlats enligt tabell I med olika
trypsineringstider. Då det visat sig att preparatet som trypsinerats längst, 1 min och 45
sekunder tog upp Giemsan bäst valdes den tiden till studien. Kromosomerna analyserades
med fluorescensmikroskopet Nikon Eclipse Ti i 60X-objektivet.
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2.4 DNA-FISH och Multicolor-FISH
2.4.1 Prober
Human X-centromeric probe binder in till centromeren på X-kromosomen och är märkt
med FITC (StarFISH, UK). Denna probe användes till DNA-FISH.
Human multicolorFISH probes 24Xcyte (Metasystems, Tyskland) användes till
Multicolor-FISH. Human multicolorFISH probes har 5 olika emissions och
excitationsspektra som ger färgerna aqua (≈430-480 nm), grön (≈495-525 nm), orange/röd
(≈ 530-600 nm) och gul (nära infraröd). Kromosomerna färgas in enligt tabell II (18, 21,
29-31).
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Tabell II. Visar ett emissions/ excitationsspektra som ger respektive kromosomers
infärgning av färgerna aqua, grön, orange, röd och gul (nära infraröd). Modifierad från
Human multicolorFISH probes protocol, MetaSystems (11).
Kromosom

Aqua

Grön

Orange

Röd

Gul (nära
infraröd)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
X
Y
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2.4.2 Förbehandling av kromosompreparatet före hybridisering
Vid DNA-FISH preparerades objektglas med kromosompreparationen ifrån 25 μL
endotelceller HCMEC odlade till 60 % respektive 80 % konfluens och över 3 x 106 celler
samt fixerade med Carnoys fixering och lufttorkade (3-5 dagar). Först inkuberades
kromosompreparaten med 300 μL RNAse (Sigma-Aldrich, USA) en timme i 37 °C i
värmeskåp (Termaks, Norge).
Inkubationen följdes därefter av två tvättmoment á 5 min i 2 x SSC pH 7,34 (NaCl +
Natrium citrat, Sigma-Aldrich, USA) följt av en snabb tvätt med 10 mM HCL (SigmaAldrich, USA). Tvättstegen följdes sedan av en inkubering med 200 μL pepsinlösning (40
units/mL löst i 10 mM HCl, Sigma- Aldrich, USA) i 10 minuter i 37 °C. Efter
inkubationen utfördes tre tvättmoment, en snabb tvätt i avjoniserat H2O och därefter två
tvättmoment á 5 min i 2 x SSC pH 7,34.
Glaset med kromosompreparation stabiliserades därefter i 70 % paraformaldehyd (SigmaAldrich, USA) under 10 minuter. Stabiliseringen följdes av ytterligare två tvättmoment á 5
min i 2 x SSC pH 7,34 för att slutligen dehydreras i etanol (Solvecco, Sverige) i stigande
koncentration 70 %, 80 % och 90 %. Därefter tilläts kromosompreparationen att lufttorka.

2.4.3 Hybridisering
Proben, Human X-centromeric (7 μL/glas) denaturerades i 75 °C under 5 minuter för att
därefter sättas på is. Därefter centrifugerades proben ner för att samlas ihop i botten av ett
litet eppendorfrör för att sedan användas vid steget hybridisering.
DNA-FISH hybridiserades enligt följande: 1000 μl lösning innehållande 1 M Tris- HCl,
70 % Formamid, 10 % SDS, 0,5 M EDTA (Sigma-Aldrich, USA) bereddes. Från den
lösningen togs sedan 24 μl och blandades med 6 μl X-centromeric probe till slutliga
hybridiseringslösningen. Hybridiseringslösningen värmdes till 80 °C och placerades
därefter på is.
Hybridiseringslösningen placerades på det kromosompreparerade objektglaset och täcktes
med täckglas och kanterna förslöts med fixogum (Marabo, Tyskland).
Objektglaset med kromosompreparationen denaturerades därefter i 65-70 °C under 5
minuter i värmeskåp, varefter värmen sänktes till 37 °C. Slutligen hybridiserades det
preparerade objektglaset i 37 °C över natt i en fuktkammare.
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Vid Multicolor-FISH sattes objektglasen med kromosompreparation i 2 x SSC pH 7,34
som förvärmts i 70 °C, varefter objektglasen inkuberades under 30 minuter. Därefter togs
kyvetten med objektglasen med kromosomer och 2 x SSC ut från värmeskåpet och fick
svalna till rumstemperatur i cirka 20 minuter.
När objektglasen svalnat överfördes de till en kyvett med rumstempererad 0,1 x SSC pH
7,4 och inkuberades i 1 min, därefter denaturerades kromosompreparaten i 0,07 M NaOH
(Sigma-Aldrich, USA) i rumstemperatur under 1 minut.
Därefter följde inkubering i två bad (4 °C under vardera en minut) först i 0,1 x SSC
pH 7,44 och sedan i 2 x SSC pH 7,34.
Därefter dehydrerades kromosompreparaten på objektglasen. Detta genomfördes med bad i
kyvetter med etanol i stigande koncentration, 70 %, 95 % och 100 %, en minut i vardera
koncentration. Sedan fick kromosompreparaten slutligen lufttorka.
Multicolor-FISH sista steg i protokollet var samma som för DNA-FISH- hybridisering
över natt i 37 °C. Men för Multicolor-FISH hade kromosompreparationen och probe
denaturerats var för sig i tidigare steg. Innan hybridisering tillsattes 7 μL probe (färdig att
använda och utan spädning i hybridiseringsbuffert; framtagen av Metasystems, Tyskland
utan innehållsförteckning), på vardera objektglas med kromosompreparation och täcktes
sedan med täckglas och förslöts med fixogum enligt samma procedur som i DNA-FISH.

2.4.4 Detektion
Kromosomerna preparerade enligt DNA-FISH detekterades enligt följande: Fixogum
avlägsnades och objektglaset tvättades med 2 x SSC tills täckglaset enkelt släppte från
objektglaset och detta steg var samma för Multicolor-FISH. Vidare följde tre tvättmoment
för DNA-FISH: 10 minuter med tvättbuffert (20 % formamid i 0,1 x SSC) i 40 °C, 10
minuter med 0,1 x SSC pH 7,44 i 40 °C och 10 minuter med 2 x SSC pH 7,34 i 40 °C.
Objektglaset med preparat fick därefter svalna till rumstemperatur i fuktkammare, för att
förhindra torkning droppades även lite 2 x SSC pH 7,34 på glaset. Glasen jämviktades
sedan med detektionsbuffert (0,2 % Tween i 4 x SSC) under 5 minuter.
Kromosomerna preparerade enligt Multicolor-FISH tvättades i förvärmd (72 °C)
0,4 x SSC pH 7,5 i 2 minuter och därefter 2 minuter inkubation i rumstempererad 2 x SSC
(innehållandes 0,05 % Tween 20, Sigma-Aldrich, USA). Glasen sköljdes sedan med
destillerat vatten och fick lufttorka.
Både DNA-FISH och Multicolor-FISH motfärgades med DAPI-lösning (Sigma-Aldrich,
USA) i 10 minuter. Glaset tvättades sedan snabbt genom sköljning i destillerat vatten och
monterades därefter med 1 droppe Fluorescent mounting medium och täckglas.
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Kromosompreparatet analyserades därefter med fluorescensmikroskop (Nikon Eclipse Ti,
Sverige).

2.5 Analys av DNA-FISH samt Multicolor-FISH
Nikon Eclipse TI användes till analys av de G-bandsfärgade kromosomerna utan
bandpassfilter och med en vanlig lampa som belyste preparatet underifrån (32).
Nikon Eclipse Ti är ett inverterat fluorescensmikroskop som har bandpassfilter för UV
(340-380 nm), FITC/ GFP (470-490 nm) och Texas Red (546-570 nm), vilka användes var
för sig för att detektera de olika fluorescenserna per bild. Därefter användes programvaran
NIS-element (Nikon), som är kompatibel med Nikon Eclipse Ti och den kopplade kameran
för att fotografera samt analysera fluorescensbilderna (33). Bilderna med olika
fluorescenser slogs samman och en skala placerades in för ett 60X-objektiv (en inbyggd
automatisk funktion i mjukvaran som utgår från valt objektiv). Utöver vald förstoring via
objektivet har mikroskopet även en 10 x förstoring i okularet.

2.6 Etik
Återförsäljaren (ATCC) av cell-linjerna VMM1 och H1915 håller de högsta standarderna
när det gäller etik kring försäljning av celler och material. ATCC har regler som ansvarar
för att dessa standarder hålls och efterföljs. Detta för att skydda integriteten kring de celler
och material de tillhandahåller (34).

3. Resultat
3.1 Celltillväxt
Alla cell-linjer (HCMEC, H1915 och VMM1) växte med en bra tillväxthastighet. Celllinjerna kunde med lätthet amplifieras upp i antal vilket resulterade i en totalmängd av
≥ 3 x 106 celler per cell-linje vid 80 % konfluens, där konfluensen uppskattats efter
cellernas områdesutbredning i cellodlingsflaskan.
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3.2 G-bandsfärgning
Enbart cellkärnor, kromosomer i interfas, syntes vid G-bandsfärgningen av HCMEC
odlade till 60 % konfluens, vilket tyder på att cellerna befann sig i fel cellcykel-fas eller att
för få fria kromosomer fanns att analysera. HCMEC odlade till 80 % konfluens visade
däremot celler i metafas, varvid kromosomer kunde ses (data ej visad). H1915 odlade till
80 % konfluens visade vid G-bandsfärgning både fria kromosomer och cellkärnor i
interfas. Olika storlekar på kromosomerna kunde ses vid en positiv infärgningarna av
Giemsa, vissa mörka band och vissa ljusa band, se figur 3.

Figur 3. I figuren visas G-bandsfärgning av H1915-celler odlade till 80 % konfluens. Fria
kromosomer samt en kärna i interfas från cell-linjen H1915 ses här med 60X-objektivet.

G-bandsfärgning av VMM1-celler odlade till 80 % konfluens visade både fria kromosomer
från celler i metafas och kromosomer i cellkärnor i interfas. De kromosomer som ligger
fritt visar tydliga band, vissa lite mörkare färgade och vissa lite ljusare färgade, se figur 4.
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Figur 4. I figuren visas G-bandsfärgning av VMM1-celler odlade till 80 % konfluens. Fria
kromosomer där färgade band kan ses (pilar) samt två kärnor i interfas från cell-linjen ses
här med 60X-objektivet.

3.3 DNA-FISH
DNA-FISH på HCMEC odlade till 80 % konfluens visar kromosomliknande strukturer
infärgade med DAPI och en signal för X-kromosomen som visar att den centromeriska Xproben konjugerad med FITC bundit in till målsekvens, se figur 5.

Figur 5. I figuren visas HCMEC med kromosomstrukturer (blå) färgade med DAPI och Xproben märkt med FITC (grön fluorescens) ses inbunden till målsekvensen (pil) och visar
X-kromosomen. Detta ses här med 60X-objektivet.
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3.4 Multicolor-FISH
Multicolor-FISH utfördes på cancercell-linjerna H1915 och VMM1. Multicolor-FISH
probes (24Xcyte)-inmärkt kromosommaterial sågs vid analys av H1915 och VMM1, se
figurer 6-9. Utifrån resultatet från G-bandsfärgningen drogs slutsatsen att 80 % konfluens
gav bäst utvinning av kromosomerna i metafas, därför gjordes kromosomutvinning på
cancercell-linjerna i 80 % konfluens. Utöver cancercell-linjerna utfördes Multicolor-FISH
på HCMEC även de i 80 % konfluens.
H1915 visade infärgning med DAPI dels av cellkärnor i interfas och dels av fria
kromosomer ifrån celler i metafas. Aqua, röd fluorescens och FITC (den gröna
fluorescensen) har bundit in vilket visade att proberna bundit in till sina målsekvenser, se
figur 6. Vid en sammanfogning av bilderna ses fluorescensernas inbindning till olika
kromosomer, se figur 7. Skalan i bilden visar att kromosomen infärgad i blå fluorescens är
10 μm.

Figur 6. I figuren visas H1915 inmärkta med 24Xcyte-probe. En representativ bild ifrån de
olika kanalerna (från vänster) för blå/aqua-, röd- och grön fluorescens med 60Xobjektivet. En interfaskärna ses i högra nedre hörnet och fria kromosomer i mitten av
bilden.
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Figur 7. I figuren visas en sammanfogad bild av H1915 från de tre kanalerna i figur 6 med
60X-objektivet. En cellkärna i tillväxtstadiet interfas ses i högra nedre hörnet och fria
kromosomer i mitten av figuren. 24Xcyte-proberna med olika fluorescenser ses inbundna
in till olika delar/olika kromosomer. Bredvid den infogade skalan ses en blå kromosom
med längden 10 μm.

VMM1-cellernas infärgning med DAPI visade kärna i interfas samt fria kromosomer från
celler i proliferationsstadiet metafas. Multicolor-FISH-analysen visade att Aqua, röd
fluorescens och FITC har bundit in vilket tyder på att proberna bundit in till sina
målsekvenser, se figur 8. Vid en sammanfogning av bilderna ifrån de tre kanalerna, se
figur 9, ses de olika probernas inbindning till kromosomer. Kromosom inmärkt med grön
fluorescens intill infogad skala är uppskattningsvis cirka 3 μm. Inringad syns en kromosom
med translokation. Denna kromosom har en uppskattad storlek på 6-7 μm.

Figur 8. I figuren visas VMMI inmärkta med 24Xcyte-probe. Bilderna visar en
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representativ bild ifrån de olika kanalerna (från vänster) för blå/aqua-, grön och röd
fluorescens med 60X-objektivet. En interfascell ses i vänstra övre hörnet och fria
kromosomer i mitten av bilden.

Figur 9. I figuren visas en sammanfogad bild av VMM1 från de tre kanalerna i figur 8 med
60X-objektivet. En cell i interfas ses i vänstra övre hörnet och fria kromosomer i mitten av
figuren. Proberna med olika fluorescenser ses ha bundit in till olika delar/olika
kromosomer. Skalan visar att kromosomen inmärkt med grön fluorescens uppskattningsvis
är 3 μm. Inringad syns en kromosom med translokation.

HCMEC odlade till 80 % konfluens visade få celler i proliferationsstadiet, metafas, utan
hade mest hela celler i interfas. Figur 10 visar dock kondenserade kromosomer från en
HCMEC i tillväxtstadiet metafas infärgade med DAPI, aqua, samt grön och röd
fluorescens. En sammanfogad bild, se figur 11 visar att kromosomerna märkts in med olika
fluorescenser på olika delar av/olika kromosomer. Skalan visar att kromosomen inmärkt
med grön fluorescens uppskattningsvis är 5 μm.
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Figur 10. I figuren visas HCMEC inmärkta med 24Xcyte-probe, bilderna visar en
representativ bild från de olika kanalerna (från vänster) för blå/aqua-, grön och röd
fluorescens med 60X-objektivet. Fria kromosomer ses i mitten av figuren.

Figur 11. Visar en sammanfogad bild av HCMEC från de tre kanalerna i figur 10 med
60X-objektivet. Fria kromosomer ses i mitten av figuren. 24Xcyte-proberna med olika
fluorescenser ses ha bundit in till olika delar/olika kromosomer. Skalan visar att
kromosomen inmärkt med grön/blå fluorescens uppskattningsvis är 5 μm.

4. Diskussion
G-bandsfärgningen av HCMEC visade många hela kärnor både hos celler odlade till 60 %
konfluens och celler odlade till 80 % konfluens men där även fria kromosomer hittades i
den sistnämnda. Beslut togs att utföra DNA-FISH på celler odlade till 80 % där resultatet
visade fria kromosomer.
FISH-analysen är en relativt dyr metod, där framförallt proberna är dyra att köpa in. Gbandsfärgning användes innan FISH för att det är en billig och tidseffektiv metod för att se
om preparationen av cellerna innehöll kromosomer. Därefter kunde FISH utföras på de
preparat man visste innehöll fria kromosomer.
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DNA-FISH visade stark DAPI-infärgning och att proben (X-probe) bundit in eftersom en
signal från proben konjugerad med FITC syntes. Enbart en signal per cell sågs vilket
bekräftar att provet kom från en man. Då det inte fanns många fria kromosomer i
HCMEC- preparaten krävdes en längre analys på preparaten. FITC är mycket ljuskänsligt
och bleks lätt och det tillsammans långvarig belysning kan vara en bidragande faktor till att
signalerna ifrån X-proben var svaga (30).
Resultatet av antalet fria kromosompopulationer från G-bandsfärgningen gjorde att beslut
togs att odla cancercellerna till 80 % konfluens som nämnts ovan och till en mängd över 3
miljoner celler för att ge tillförlitligt många celler i metafas.
Resultatet från Multicolor-FISH visade för båda cell-linjerna H1915 och VMM1 stark
infärgning av DAPI och att 24Xcyte-proberna bundit in till målsekvenserna då
kromosomerna visade inmärkning med blå/ aqua, röd och grön fluorescens. Figur 7 är en
sammanfogad bild på celler från cell-linjen H1915 och visar en kromosom infärgad med
blå-grön fluorescens och som har längden 10 μm. Längden tyder på att det är en kromosom
som uppskattningsvis enligt karyogram borde ha kromosomnummer 6 eller nedåt. Enligt
tabell II bör kromosomen vara kromosom nummer 6,4 eller 2 (6, 11). Figur 9, den
sammanfogade bilden på celler från cell-linjen VMM1, visar en kromosom infärgad med
grön fluorescens och som uppskattningsvis har längden 3 μm. Enligt tabell II bör den
kromosomen vara nummer 21 då ingen blå fluorescens syns vilket utesluter kromosom 22.
Translokationer mellan två olika kromosomer har skett där två olika färger syns på en
kromosom, för VMM1 har detta skett. Inringad (figur 9) syns en kromosom med
translokation med fluorescens i blått och grönt och som uppskattningsvis är 6-7 μm.
Storleken tyder på en mellanstor kromosom med kromosomnummer 5-11. Enligt tidigare
studie är translokation (tillkommen del) på VMM1 vanligt hos kromosom 7, 8 och 6p. Då
de olika armarna p och q har färgerna blå respektive grön borde den inringade
kromosomen enligt tabell II vara antingen kromosom 6 eller kromosom 7 vilket bekräftar
tidigare studier (6, 11, 28).
Multicolor-FISH utfördes även på HCMEC. Detta är en primär cell-linje vilket innebär att
cellerna isolerats ifrån en frisk individ och att cellerna inte är immortaliserade. Detta
överensstämde med resultatet på Multicolor-FISH där fler kromosomer blev helfärgade
hos HCMEC, alltså utan translokationer, än hos de cancer-cellinjer som analyserats.
Multicolor-FISH som utfördes i denna studie visade att utförandet enligt protokoll innehöll
färre kritiska moment än protokollet för DNA-FISH. I Multicolor-FISH behövde
kromosompreparationen på glasen inte prepareras innan denaturering såsom det krävdes
för DNA-FISH. Multicolor -FISH gick istället direkt till denaturering av
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kromosompreparationen och 24Xcyte-proberna, var för sig, med några få tvättmoment och
inkuberingar. Därefter tillsattes proben på kromosompreparationen och hybridiseringen
skedde över en natt. Däremot i DNA-FISH förbehandlades kromosompreparationen innan
denaturering. Först denaturerades DNA-FISH-proben för att därefter tillsättas på
kromosompreparationen innan X-centromeric probe och kromosompreparationen
denaturerades igen och vidare fick långsamt svalna av till 37 °C och sedan hybridisera över
natt (10, 11).
Multicolor-FISH har med andra ord ett protokoll som innehåller färre kritiska moment
jämfört med DNA-FISH som har fler moment med pipetteringar av små volymer och även
fler temperaturberoende moment. Att proben ”dubbel”-denatureras i DNA-FISH kan ses
som en säkerhet på att proben definitivt blir denaturerad, men utöver det har Multicolor FISH ett lättare protokoll med mindre utrymme för felkällor. Dessutom kunde
translokationer mellan gener i cancercell-linjerna studeras då den visuella inmärkningen
gjorde dem lätta att hitta.

5. Slutsats
Resultatet ifrån den här studien visar att den befintliga kurslaborationen DNA-FISH kan
förbättras. Framförallt kan cellantal över 3 miljoner och 80 % konfluens ge stabilare
resultat vad gäller fler fria kromosomer. Genom att dessutom göra en analys med en annan
variant av FISH kan kurslaborationen vidareutvecklas och bli mer reproducerbar. Förslaget
är att laborationen enbart består av Multicolor-FISH som i denna studie visat tydliga
resultat. Genom att använda Multicolor-FISH i kurslaborationen för analys av cancercelllinjer kan metoden visa studenterna på Biomedicinska analytikerprogrammet hur
kromosomala translokationer kan påvisas i klinisk verksamhet.
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