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Biologisessa dosimetriassa on uutena menetelmänä otettu
käyttöön kromosomimaalaukseen perustuva transLokaatioanalyysi .

Säteilyn aiheuttamat kaksoisjuostekatkokset ja niistä
virheellisen korjauksen seurauksena syntyneiden
translokaatioiden frekvenssi voidaan arvioida genomifraktion
transl-okaatiofrekvenssin perusteella. Frekvenssi voidaan
laskea maalaamalla 1-3 suurinta kromosomiparia DNA-koettimella
ja värjäämäJ.1ä loput vastaväritIä (propidiumjodidi ) ,

Translokaatiot voidaarl tä11öin heJ-posti erottaa kaksivärisinä
kromosomeina, Maalauksessa yleisesti käytettyjä kromosomi-
spesifisiä faagikirjastoja ei kuitenkaan ole luotu ensi-
sijaisesti tätä tarkoitusta varten, vaan pikemminkin
geenikartoitukseen ja yksittäisten kloonien eristämiseen,

Tässä työssä kromosomispesifisiä faagikirjastoja pyrittiin
muokkaamaan kromosomimaalaukseen paremmin sopiviksi pc]R-
kirjastoiksi, joiden ylräpito (monistaminen) ja leimaaminen
olisi helpompaa ja taloudellisempaa kuin faagikirjastoilla.
Muuntaminen suoritettiin faagikirjastosta eristetyille ihmisen
DNÀ-fragmenteille pilkkomalla ne edell-een keskimääräiseltä
kooltaan pienemmiksi fragmenteiksi ja IiittämäItä näiden päihin
linkkeri-adapteri. jonka avull-a kyseiset fragmentit voitiin
monistaa ja leimata PCR-tekniikalla, Kromosomispesifisiä faagi-
kirjastoja monistettiin ja leimattiin myös muiIla menetel-miIlä
kuten DOP-PCR:Ilä sekä À-pCR:11ä.

Käytettäessä kromosomille 2 spesi fistä î,-kirjastoa
lähtömateriaalina. ei mi11ään käytetyistä menetelmistä saatu
aikaan tasaisesti tai riittävän intensiivisesti maal-autuvia
metafaasikromosomeja. Ainoastaan sentromeerialue maalautui
aina kirkkaasti huoLimatta cot-1-DNÀ-supressiosta. paras
maaLautuminen saatiin aikaan monistamarla faagi-kirjastoa r,-
alukkeilla ja suorittamalla reimaus nick-transLaatio-
menetel-mä11ä, Tulos ei kuitenkaan orlut niin hwä että koetin
olisi voitu kelpuuttaa rutiinikäyttöön. Kontrollimateriaalilla
(ihmisen kokonais-DNÄ) tehdyt kokeet kuitenkin osoittivat että
käytetyt menetelmät toimivat sinänsä hyvin, antaen osaltaan
aihetta epäi11ä että alkuperäisissä faagikirjastoissa oti
tapahtunut repetitiivisten sekvenssien rikastumista,
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