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Sammanfattning 

 
Syftet med den här studien var att utveckla och optimera FISH (Fluorescense In Situ 
Hybridisation) tekniken som en snabb och ganska billig metod för detektion av laktobaciller. 
Det vill säga att kunna på objektsglas använda FISH tekniken för att identifiera laktobaciller 
på artnivå med fluorescensmärkta prober mot 16S och 23S RNA.  
FISH är en allmän och användbar metod för att detektera och lokalisera mikroorganismer eller 
en specifik grupp av mikroorganismer i provet (1). Metoden detekterar DNA- eller RNA- 
sekvenser med hjälp av fluorescensmärkta prober som hybridiseras specifikt med 
komplementära målsekvenser i intakta celler (2). Detta innebär att man behåller 
cellmorfologin och tillför en lättdetekterad fluorescerande färg. 
I början av studien utvaldes två grupper av bakterier, gramnegativa bakterier som har tunnare 
cellvägg, vilket underlättar hybridiseringen och grampositiva laktobacillus med en tjockare 
cellvägg. 
Enligt tidigare undersökningar gav FISH tekniken bra resultat om rätt probe användes för rätt 
organism. Som anvisning till den här studien användes en tidigare studie på E.coli K12.(6). I 
början av den här studien användes samma prober som i studien med E.coli K12. Bakterierna 
i grupp 1 valdes utifrån homologi mellan probernas sekvens och målsekvensen hos 
bakterierna. De hade 100 % homologi med probe 1 och hög homologi, 83-100 %, med probe 
2 ,vilket väl överensstämmer med resultatet för E. coli. 
Bakterierna odlades i lämpliga medier och prov togs från log-fas. Bakterierna behandlades 
med hybridiseringsbuffert och studerades under fluorescensmikroskop. Stark fluorescens 
iakttogs i flertalet av bakterierna i de fall som homologi mellan probe och målsekvens var 
hög. 
Effekten av tiden för förvaring i kyl efter skörd på fluorescensförmågan studerades också. 
Fluorescensen efter en dag jämfördes med fluorescensen efter 15 dagar och 30 dagar hos 
samma bakterie. Bakterierna fotograferades i fluorescensmikroskop samt ljusmikroskop och 
resultaten presenteras i respektive tabeller och/eller bilder. Resultaten visade en sänkning i 
fluorescensstyrka och i antal bakterier som lyste redan efter 15 dagar. Efter 30 dagar hade 
nästan alla bakterier upphört att reagera med proben, oavsett vilken art som studerades. 
Slutligen studerades kvaliteten på tvättningar. Fluorescensbilder togs av bakterierna efter en 
tvätt och jämfördes med bilder efter 2 och tre tvättar. Ingen stor skillnad observerades efter 
flera tvättningar jämförd med en tvätt. 
Studien visade att den teknik som utvecklades är användbar för att detektera specifika 
sekvenser både i grampositiva och gramnegativa bakterier. 
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Introduktion 
För att kunna säkert studera en speciell sekvens hos en viss kromosom inuti en cell är det 
viktigt att med hjälp av en metod kunna identifiera specifika DNA eller RNA sekvenser. 
Metoden Fluorescens In Situ Hybridisation (FISH) bygger på att använda prober som märkts 
med fluorescensmarkörer och binder till specifika sekvenser hos en viss gen. Därefter kan 
man studera cellerna under fluorescensmikroskop på objektglas och se om proben bundit in.  
 
Hittills är FISH metoder baserade på att använda konventionella DNA oligonukleotidprober 
består av ca 20 baser. Senare har peptide nucleic acid (PNA) prober utvecklas och optimerats 
för detektion av bakterier. PNA är konstgjorda DNA molekyler i vilka den negativladdade 
socker -fosfat grundstommen ersatts med en neutral polyamidgrundstomme med monomer 
enheter av N- (2-aminoethyl)glycin (3,4). Jämfört med de traditionella DNA proberna har 
PNA prober en bättre hybridiseringsförmåga och kan ha snabbare och starkare bindning till 
målsekvenser och även ha mindre elektrostatiska hinder (5). Den optimala längden för PNA 
prober är 15 bp, det vill säga att ett probe är en kort fragment (15-30 bp) som designas efter 
målsekvensen. 
Genom att använda en väldigt specifik sekvens som målsekvens identifierar man en unik 
sekvens hos en speciell organism (t. ex. bakterie). Genom att välja en mer allmän gensekvens 
som målsekvens t.ex. en universell sekvens, får man en probe som binder till flera olika 
organismer. 
 
FISH är en användbar teknik som används vid karyotypering och i fosterdiagnostik t.ex. vid 
undersökning av vissa kromosomavvikelser såsom mikrodeletioner, väldigt små duplikationer 
eller translokationer på vilande fosterceller. (7) Interfas-FISH-Analyser används vid 
undersökning av normalt antal av kromosom 13, 18 och 21 samt könskromosomer, det vill 
säga för undersökning av huvudparterna av numeriska kromosomavvikelser i en 
lågriskpopulation.  

FISH användes också för att studera och identifiera specifika bakterier i dess naturliga miljö. 
Man markerar då bakteriernas ribosomala RNA med hjälp av de fluorescensmärkta proberna.  
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Material och metoder 

Material 

 

Prober 

Probe Probens namn Sekvens  
Probe 1 E. COLI FISH 5´ TATCAGCGTGCCTTCTCC 3` 
Probe 2 23 S 2018 5 `CATCTTCACAGCGAGTTC 3` 
Probe 3 L-crispatus 5 `TGTATCTCTACAAATGGCA 3` 
probe 4 L-Gasseri 5´CTCTTCCCCACTTTCTAG 3´ 

Proberna köptes märkta från ett företag i Tyskland. * 

Kemikalier 

• Metanol 
• LB – medium (8) 
• PBS 
• Hybridiseringsbuffert 

Bakterier 

 
• Grupp 1 gramnegativa bakterier  

Escherichia coli   
Enterobacter aerogenes 
Klebsiella pneumoniae 
Yersinia enterocolitica 
Serratia marcescens 
Proteus mirabilis 

• Grupp 2 olika Lactobacillus (gram positiv) 
Lactobacillus gasseri 
Lactobacillus casie 
Lactobacillus fermentum 
Lactobacillus crispatus 
 

Instrument 

• UV/VIS – spektrofotometer Ultrospec 3000 (Pharmacia Biotech)  
• Skakinkubator Forma Scientific – orbital shaker 
• Bordscentrifug 5417R eppendorf microcentrifuge 
• Våg Mettler Toledo 
• Fluoroscensmikroskop  
• Skåpinkubator 

 
Ordinarie labutrustning 
 
*BakteThermo Electron GmbH 
   Sedanstr. 18 
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     89077 Ulm 
     Germany 

Bakteriernas egenskaper 

 
För undersökningar under studien valdes två grupper bakterier.  
Grupp 1 gramnegativa tillhörande Enterobacteriaceae i tarmfloran (12) bestod av: 
 

• Enterobacter aerogenes  
E.aerogenes kan ge upphov till opportunistiska infektioner i urinvägar, bensår mm. 
Hos immundefekta patienter kan den ge septikemi. (10) 

 
• Escherichia coli 

E.coli är vanligt förekommande i naturen och bland djur. Vanligaste orsaken till 
urinvägsinfektioner. Kan även förkomma vid septikemi, meningit, sårinfektion, 
abscesser, endocardit, pneumoni och gastroenteriter (toxin- eller invasivt utlöst).  (10) 
 

 
• Klebsiella pneumoniae  

K.pneumoniae kan orsaka nosokomial urinvägsinfektion, sårinfektion, pneumoni och 
bakteriemi, bukinfektioner mm. (10) 

 
• Yersinia enterocolitica 

Y.enterocolitica kan genom kontaminerad föda ge diarré eller lymfadenit liknande 
appendicit. (10)  

 
• Serratia marcescens 

S.marcescens kan orsaka nosokomial urinvägsinfektion, sårinfektion (stora 
brännskador), bakteriemi och i enstaka fall meningit. (10) 

 
• Proteus mirabilis 

P. mirabilis, den vanligaste Proteus-arten, kan orsaka urinvägsinfektion. Genom 
bakteriens ureasproduktion bildas ofta urinvägskonkrement. Bakterien ger även 
sårinfektion, bakteriemi och i enstaka fall meningit. (10) 
 

Grupp 2, Lactobacillus  
 
Lactobacillus är en del av den normala floran i mun, tarm och vagina i många djur, bland 
annat människan (11). De förekommer i mejeriprodukter, naturprodukter, kött- och 
fiskprodukter och mycket mera. Lactobacillus är typiskt stavformad och många av dem är 
heterofermentativa. Bilderna nedanför visar två bakterier som användes under studien. 
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Bild1, ErscherchiaColi (13)   Bild 2, Laktobacillus casei (9) 
 

 
 

Metoder 
 

Probe-design 

I den här studien användes prober mot 16 och 23 S rRNA. Till försöket med bakterier i grupp 
1 valdes två prober som enligt tidigare undersökningar visat sig ge en bra och specifik 
fluorescens (probe 1 och probe 2). Probernas sekvenslikhet med templatet undersöktes med 
hjälp av BLAST programmet på NCBI’s webbsida (11) och resultaten presenteras i tabell 1. 
Probe 3 och 4 användes för att studera bakterierna i grupp 2*. Probe 3 hade också designats 
tidigare och probe 4 designades utifrån den tilltänkta målsekvensen i lactobacillus Gasseri. 
Probe 3 var märkt med FITC och de övriga med CY3.  

 

FISH 

 
FISH-tekniken gjordes i fyra steg 

• Odling av bakterier och förberedelse 
• Hybridisering 
• Tvättning 
• Mikroskopering 

Odling av bakterier och förberedelse 

Bakterierna i grupp 1 (gramnegativa) odlades på LB- agar (se recept i bilaga 1) vid 37° i 
inkubator i 24 timmar. Bakterier i grupp 2 (grampositiva Lactobacillus) odlades på MRS-
Broth medium med agar (pH 5,6), vid 37° i anaerob miljö i minst 48 timmar. 
Efter odlingen behandlades bakterierna för att studeras med hjälp av fluorescensmikroskop.  
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Hybridisering, tvättning och mikroskopering 

Vid hybridiseringssteget tillsätter man först en hybridiseringslösning som gör att proben går 
in i bakteriecellerna. DNA’t denatureras sedan genom att inkubera proven vid hög temperatur 
och på så sätt får proben möjlighet att binda till en komplementär sekvens när temperaturen 
åter sänks. Temperaturhöjningen kommer att behövas även när man jobbar med ett probe mot 
enkel strängat ribosomalt RNA, för att RNA kedjan skall veckla ut sig. 
För att undvika att uppfatta fluorescens från probe som inte bundit in till kromosomen tvättar 
man bort överflödig probe. Det här steget ska göras noggrant, så att man tar bort allting som 
inte bundit in, men man tvättar inte bort probe som hybridiserat stringent. Slutningen studerar 
man proverna i fluorescensmikroskop. Man måste vara noggrann och jämföra fluorescensen 
med ljusmikroskopi från samma ställe så att man är säker på att det är bakterier som lyser. På 
så sätt kan ett ungefärligt antal bakterier som fluorescerar bestämmas. 
 
En koloni bakterier från en renkultur löstes i 80 µl hybridiserings buffert i ett eppendorfrör. 
Sedan tillsattes 1,5 ng /µl fluorescensprobe. Därefter inkuberades rören i 2 h i 46ºC med skak, 
varpå rören centrifugerades i 2 min vid 4000 g. Supernatanten togs bort och pelleten tvättades 
genom tillsatts av 100 µl hybridiserings buffert och inkubering på skak. Efter 20 minuter 
centrifugerades bakterierna igen, (2 min 4000 g). Supernatanten dekanterades och pelleten 
löstes i 300 µl PBS. 10 µl av provlösningen studerades på objektglas med hjälp av 
fluorescensmikroskop och ljusmikroskop och bakterierna fotograferades.  
 

Effekter av förvaringstid 

Vid nästa steg undersöktes effekten av tid på fluorescensförmågan hos bakterierna efter olika 
tider. Bakterierna odlades och renkulturer ställdes i kylskåp och efter vissa tider (1, 15 och 30 
dagar) tillsatts probe. Bakteriernas förmåga att fluorescera undersöktes sedan med hjälp av 
fluorescensmikroskop.  
 

Tvättningar 

För test av hur bra kvaliteten på tvätten var för olika bakterier användes probe nummer 2 och 
alla bakterier i grupp 1 testades. Bakterierna behandlades på samma sätt men de tvättades i 
olika antal steg 1×, 2×, 3×. I samtliga fall jämfördes fluorescensen efter en gång tvätt (1×) 
med två gånger (2×), och tre gånger tvätt (3×). 
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Resultat  

Odling av olika bakterier  

 
Studien började med val av 6 olika gramnegativa bakterier och fyra olika laktobacillus, som 
studerades separat. Bakterierna odlades på lämpliga medier under lämpliga förhållanden och 
bakterierna i grupp 1 fotograferades (Bild 3-7). Lactobacillkolonierna var så små att bilder 
uteslöts. 
 

      
Bild 3,YERSINIA ENTEROCOLITIA  Bild 4, SERATIA MARCESCENS 
 

     
Bild 5, ESCHERICHIA COLI   Bild 6, ENTROBACTER AEROGENES 
 
 

 
Bild 7, PROTEUS MIRABILIS     
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FISH 

Homologi mellan probernas sekvens mot 23 S ribosomal rRNA hos bakterierna i grupp 1 
undersöktes med hjälp av BLAST och resultaten presenteras i tabell 1. Resultat saknas för 
bakterierna i grupp 2 (grampositiva), p.g.a. att data inte finns tillgängliga i de databaser som 
undersöktes med BLAST. 
 
Bakterierna i grupp 1 behandlades med proberna och efter mikroskopering studerades 
fluorescens- mängden hos var och en av bakterierna, först med probe 1 och sedan med probe 
2. (Bilderna  8, 9 och 10). Fluorescensmängden klassificerades i olika nivåer (märkt med + till 
+++) beroende på ljus- intensiteten. (Tabell 1). Under studien användes signalen från E. coli 
K12 som referens för de relativa fluorescensvärdena eftersom dess målsekvens visade sig att 
ha 100 % homologi med båda proberna. 
Homologin med probe 1 varierade från 83 % till 100 %.(Tabell 1). Bakterierna fluorescerar 
olika men när överensstämmelse var 100 % var både antalet bakterier som lyste och 
fluorescens intensiteten på maximal nivå.(Bilderna 9 & 10) Sekvenshomologin med probe 2 
var 100 % för alla bakterier och nästan samtliga bakterier lyste, men skillnader i intensitet 
noterades. 

 
Tabell 1, Relativ homologi mellan probernas sekvens och bakteriernas målsekvens, samt resultat av FISH för de 
olika bakterierna. 
Bakterie Överensstämmelse 

med probe 1 

Prob 1 

 E. COLI  FISH 

Överensstämmelse 

med probe 2 

 Prob 2  

2018 

E. coli 18/18 (100 %) +++  

(alla lyste) 

18/18 (100 %) +++  

(alla lyste) 

Yersinia  15/18 (83 %) +  

(alla lyste) 

18/18 (100 %) +  

(alla lyste) 

Serratia 15/18 (83 %) +++  

(alla lyste) 

18/18 (100 %) +++  

(alla lyste) 

Entrobacter 15/18 (83 %) ++  

(1/10 lyste) 

18/18 (100 %) ++ 

 (alla lyste) 

Proteus 18/18 (100 %) ++  

(alla lyste) 

18/18 (100 %) ++ 

(1/10 lyste) 

klebsiella 17/18 (94 %) ++  

(alla lyste) 

18/18 (100 %) +  

(alla lyste) 
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Bakterierna i grupp 2 (grampositiva laktobaciller) gav specifik signal med de prober som 
testades (Bild 8, 11 och 12). Probe 3 (L-crispatus), användes bara mot Lactobacillus crispatus. 
Probe 4 (L-Gasseri) gav stark signal med L. casie och L. fementum och fluorescerade ++ och 
+++. Med L. gasseri gav proben märkligt nog svagare signal. För grupp 2 bakterierna som 
helhet avklingade signalen betydligt fortare än för bakterierna i grupp ett. Därför presenteras 
inte fler kvantitativa resultat av fluorescensstudierna för grupp 2.E. Coli användes som 
negativ kontroll i fallet med laktobacillus. 
 
 
 
 

 
Bild 8: L.casei lyser under fluorescensmikroskop (++). 
 

 
      

  
Bild 9A : Fluorescensmikroskopibild över en gramnegativ bakterie. B: Samma bakterie med ljusfälts mikroskopi 
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Bild 10,A: Fluorescens mikroskop bild över E.coli, bilden visar att alla bakterier lyser (+++). B: Samma ställe 
under ljusmikroskop.  

 
 
 

    
Bild 11, Fluorescens bild visar L. crispatus som fluorescerar (+).B. Samma bakterie fluorescerar (++) 
 
       

    
Bild 12,A, Laktobacillus crispatus under fluorescens mikroskop. B: Bild över samma ställe under  ljus 
mikroskop. Några bakterier lyser (+++) och resten lyser inte (se disskution). 

 
 
 



14 
 

Effekten av förvaringstid på bakteriernas förmåga att fluorescera 

 
Undersökningen av hur förvaringstiden i kylskåp för bakterierna påverkar probens möjlighet 
att hybridisera med en målsekvens visade att en svagare signal erhölls efter ca 10 dagar 
jämfört med en dag. Eft er en månad var det endast ett fåtal bakterier som ännu gav 
fluorescens. (Tabell 2) 
Tabell 2, Effekten av tid på olika bakterier (försök med probe, 2018) 

Bakterie Efter 1 dag Efter 10 dagar Efter 30 dagar 

E. coli +++  

alla lyste 

+++ 

alla lyste 

 ++ 

alla lyste 

Yersinia  +  

alla lyste 

+  

(1/3 lyste) 

- 

ingen 

Serratia +++ 

 alla lyste 

+++ 

alla lyste 

- 

ingen  

Entrobacter ++ 

 alla lyste 

++ 

alla lyste 

 + 

ett fåtal 

Proteus* + 

1/10 lyste 

++ 

ett fåtal 

+++  

alla lyste 

klebsiella ++  

alla lyste 

++  

(1/2 lyste) 

+  

alla lyste 

 

 
*se diskussion 

 
 
 
För lactobacillus var resultaten en kraftig minskning av antalet bakterier som lyste efter 15 
dagar och fluorescensen var svagare. Efter en månad slocknade de helt.(Bild 13) 
 
Tabell 3, Resultaten över studie av effekten av tid på olika laktobacillus 
Bakterie 
 

1 dag 15 dagar  30 dagar 

L. gasseri alla lyste minskade antal ingen 
L. casie alla lyste minskade antal ingen 
L. fermentum alla lyste minskade antal ingen 
L. crispatus alla lyste minskade antal ingen 
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Bild 13, A: Fluorescensbilden visar att ingen bakterie lyste efter en månad. B: Ljusmikroskopi visar att många 
bakterier ändå fanns på detta ställe 

 

Effekten av antalet tvätt på fluorescenskvalitet  

 
Denna undersökning genomfördes för alla bakterier och i samtliga fall användes en gång tvätt 

som kontroll. Resultaten visade att ingen ändring i fluorescensen observerades, det vill säga 

bakterierna lyste med samma intensitet efter en tvätt som efter 2 och 3 tvättar. Detta resultat 

bekräftar att tvättningen var stringent. Slutsats: I denna typ av experiment räcker en tvätt. 



16 
 

 

Diskussion  
 
Detta examensarbete redogör för en metodutveckling av FISH tekniken för detektion av 
bakterier med hjälp av fluorescensmärkta prober mot 16 och 23S rRNA. En förutsättning för 
bra resultat med FISH är god homologi mellan probe och målsekvens. Det är också en fördel 
om målsekvensen finns i flera kopior. En sådan målsekvens är ribosomalt RNA. En annan 
fördel med rRNA är att antalet ribosomer i bakterier är mycket högt vid log fas och att 
sekvenserna dessutom är kända för de flesta bakterier. 
Nackdelen med rRNA som målsekvens är att det bara finns små skillnader mellan närliggande 
arter. Detta återspeglas i resultaten för de gram negativa Enterobacteriace bakterier vi valde, 
vilka hade 83-100 % homologi med proben. I huvudsak stämde alltså försöken med teorin. Ett 
undantag var Proteus mirabilis, vilken trots 100 % DNA homologi gav sämre fluorescens än 
typ-stammen E.coli.  

Svårigheter 

Enterobacteriace bakterier är gramnegativa och har tunn cellvägg vilket underlättar 
hybridiseringen grampositiva bakterier, som lactobacillus, har en tjock cellvägg som är 
svårare att penetrera för proben. En för bakterien hårdhäntare behandling för att få in proben 
kan å andra sidan leda till att ribosomer kan förstöras. 
Lactobaciller har dessutom flera operon för ribosomen och dessa är sinsemellan olika. Detta 
kan vara en förklaring till resultaten i bilden 15 där endast ett fåtal bakterier fluorescerar, 
kanske på grund av att vissa ribosomer inte innehåller komplementet till probens sekvens. 

Tid  

Först efter en månad observerades en tydlig sänkning i fluorescensintensiteten samt i antalet 

bakterier som lyste. Efter 30 dagar hade nästan alla bakterier slocknat. Detta beror troligen på 

ändringar i rRNA, det vill säga att antalet ribosomer i cellerna går ner i antal efter en viss tid 

på grund av att RNA bryts ner (14). Proteus avvek från detta mönster och gav märkligt nog 

bättre fluorescens med längre förvaringstid. En tänkbar förklaring är förändringar i cellväggen 

som gör bakterien mer genomsläpplig för proben. 

 

Slutsats  

Det här arbetet visar att vi har tagit fram en metod som fungerar så väl på gramnegativa 
bakterier som gram positiva bakterier. Vi har visat att genom att använda proberna mot rRNA 
får man signal från bakterier, både gramnegativa och grampositiva. För att denna teknik ska 
kunna användas för att skilja nära besläktade arter behövs fortsatt arbete, fram för allt med att 
testa fler bakterier med större skillnader i målsekvens. 
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Bilaga 

 

Recept till olika medier 

 

Recept för hybridiseringsbuffert – PH 7,2 

• 0,9 % natrium klorid 

• 0,01 % sodium dodecylsulfat (SDS) 

• 20 mM Tris- HCl 

• 1,5 ng /µl fluorescensprobe 

 

PBS- buffert 
 

• LösningA: 100 ml 0, 2 M NaH2PO4  
• LösningB: 500 ml Na2HPO4 
•  19ml av lösning A och 81 ml av lösning B blandas och 18 g NaCl tillsätts, 

slutvolymen justeras till 2000 ml med dest H2O. pH 7,2. 

 

LB Agar resept 

Till 800 ml H2O:  
• 10 g Bacto-tryptone  
• 5 g yeast extract  
• 10 g NaCl  

pH 7,5 
     15 g agar tillsätts 

Volymen justeras till 1 L med dH2O  
Mediet steriliseras genom autoklavering 
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