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Tässä työssä pyrittiin löytämään uusia miklosatelliittimarkkereita tietyltä alueelta naudan
genomista SINE-PCR:n avulla. Lähtömateriaaliksi valittiin nauta/hamsterisolulinjat BO
8.lC ja R, jotka sisälsivät kromosomi 9lisäksi myös osia kromosomeista 11, 8. 13 ja 18.

Solulinjat ovat heterogeenistä materiaalia, eli sisältävät kromosomeja sekä naudalta että
hamsterilta. SINE-elementit ovat lajispesifijä ja naudan SINE-elementeistä suunnitelluilla
alukkeilla voidaan PCR monistaa heterogeenisesta materiaalista vain naudan SINE-
elementtien välisiä alueita. Suuri osa (40-45 Vo) naudan mikrosatelliiteista on havaittu
assosioituneen SlNE-elementtiin, joten on oletettavaa, että SlNE-elementtien väliset alueet
sis ältävät mikrosatelliittej a.

SlNE-PcR-tuotteista tehtiin plasmidikirjastoja sekä lyhyistä (200-600 bp) että pitkistä
(600-1000 bp) fragmenteista. Mikrosatelliittitoistojakson löytämiseksi kidastoja
hybridisoitiin synteettisilla (TG)ro- ja (TC)ro-koettimilla. Positiivisen signaalin antaneet

pesäkkeet sekvensoitiin, ja seitsemälle pitkälle mikrosatelliittille (n > 12) suunniteltiin uniikki
PCR-aluke välttämällä homologioita SlNB-elementtiin.

SINE-kirjastoista löydetyistä mikrosatelliittitoistoista 2/3 edusti lyhyitä (n < 12) ja 1/3 pitkiä
toistoja (n > l2). Keskimääräinen pituus oli l0 toistoa. Mikrosatelliittitoistoista täydellisiä di-, tri-,
tai heksanukleotiditoistojaoliT3 Vo, epatàydellisiä löydettiin 10 Vo jayhdistelmätoistoja l7 Vo.

Mikrosatelliitit sijaitsivat muutamaa poikkeusta lukuunottamatta SINE-elementin 3'-päässä.
Tällöin mikrosatelliitilokuksen monistamiseen tarvitaan vain yksi aluke ja toisena alukkeena
voidaan käyttää SlNE-aluketta. Yhteensä kirjastoista löydettiin yhdeksän pitkää
mikrosatelliittitoistoa, joista yksi osoittautui jo aikaisemmin karakterisoiduksi UWCA9
mikrosatelliittilokukseksi. Markkeriksi sopivia mikrosatelliitteja löydettiin viisi kappaletta.

Tässä työssä kuvattu menetelmä on hyödyllinen etsittäessä uusia mikrosatelliitteja naudan tietyistä
kromosomeista tai niiden osista. Menetelmä on suhteellisen työläs, koska joudutaan seulomaan
suuret määrät transformaatiomaljoja. SINE-PCR:n avulla voidaan kuitenkin löytää yksittäiselle
kromosomeille tai niiden osille markkereita. Tästä on hyötyä pyrittäessä täyttämään aukkoja
naudan kytkentäkartoissa ja etsittäessä uusia markkereita sairausgeeneille ja QTL-lokuksille.
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