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Mikrosatelliitit ovat 1-6 emäsparin ydinsekvenssin p-eråikì.åüsistä toistoista

koostuvia DNA-sekvenssejä. Ne ovat ã¡tt¿ftt polymorñsia: alleeleia, jotka erotellaan

;-ft";;;;r perusteella, .,Ji oil" kym'neniä Alleelien pituuserojen katsotaan perustuvan

v¿i"ráù""åsin toistolúkum¿i¡irien vaihteluun. Tätä pidetään mikrosatellüttien oletetun

mutaatiomekanismin, repliì<aation aikana tapahtuvan ns. juosteiden liukumisen

seurauksena. Näiden oletusten varaan pe*tloo runsaasti uutta teoriaa' kuten

mikrosatelliittien mutaatiomallit ja lajiàn fylogeneettisten suhteiden arviointi nåüden

lokusten alleelifrekvenssiaineistoþn perusteelia. Sitti mutaatioiden todellista luonnetta ei

ole tutkittu juuri lainkaan. Nünpa üim¿in työn tarkoituks.ena oli tutkia

;tk;;ãr.Uiitualleelien sekvensiien eroja ensisijaisglti tajin sisiillä mutaatiomekanismien

selvittämisekri, *ott. -yos iajien vatilia mikroãablliittien evoluution ymm¿irt¿imiseksi'

T\rtkin yhteensä iA¡¿ur naudalta (Bos tøurus) löydetyn mikrosatellüttilokuksen
(HEL g, 10, 11-ja 12) alleelJja. Lajinsisäisten erojen löytämiseksi aineistoni käsitti useita

,.ruot"totojá alaiajeista Bosiourusja Bos ind.i.cus. Muut lajit olivat lammas (Ouís arí¿s),

hirvi (Alces alces),vaùohäntäp eurá (Odo"oi|eus virgíninnus), ja poro (Rangt'fe1t9;randus\

føytÀ"0" työn vaiheet olivaf mikrosatelliittien POR-monistus, alleelien amplifiointi

kloonausta varten, sekä kloonattuj en PCR-tuotteiden sekvensointi.

Kolmessa lokuksessa alleelien erot lajien välillä olivat pieniä, käsittäen

enimmäkseen muutamia emässubstituutioita sekä pieniä deleetioita/insertioita.

Mikrosatelliittialueet olivat heikommin konservoituneet kuin ns. flanking-alueet, jotka

sijaitsevat toiston ja pcR-alukkeiden sitoutumiskohtien vèilissä. Mikrosatellüttilokuksesta

HEL L2löytyi myös suurempia eroja, varsinkin toistoalueelta. Lajien vtiliset,flanking-

alueiden prosentuaaliset sarnankaltaisuudet osoittautuivat melko yhtäpitäviksi tunnetun

lajiutumisjärjestyksen kanssa.- 
Lajinsisäisiã, oletusten mukaisista poikkrcavia mutaatioita löybyi kaikista

mikrosateiliittilokuksista: naudan HEL 8 -alleeleista osa sisälsi toistosekvenssin

keskeyttäviä emäspareja sekå muutama flanking-alueen substituution, naudan sekå

i;p;; HEL 10 -ãll""l"irr. osoittautui olevan mikrosatelliittia edeltåivän lyhven

toistosekvenssin pituuden vafütelua. Monen eri ydinsekvenssin toistoista koostuvassa

mikrosatelliitissa HEL 11 eri osien pituudet vaihtelivat sekä naudalla että |ampaalla'

Siten låihes samankokoistenkin alleãlien sekvenssit p.gikkesivat toisistaan tavalla, joka

edellytti hyvin monia eri ydinselwenssien toistomåüirien mutaatioita. HEL 12 oli erityisen

mielenkiintoinen: naudalía löytyr kolme keskenään nün flanking- kuin toistoalueidensakin

suhteen täysin erilaista "alleeiiiyyppiä". Alleelityyppien-sisäl*i löytyi deleetioita ja

emassubstituutioita. Alleelityyppien jarautuminen naudan alalajeihin B. taurus ja B-

ind.icusviittasi näiden Uafr¿ãn 
"Aisen 

isolaatioajan olevankin pidemmän kuin on oletettu'

T\¡tkin¡saksiyhtaihmisenmikrosatelliittia,jostalöytyisamantyyppistii
heterogeenisyYttä kuin lokuksesta HEL 11

Epäilem i ttÌi sekvenssien havaitut erot edellyttåivät muitakin
mutaatiomekanismeja kuin replikaation aiLais en juosteiden liukumisen. JOS ilmiö

osoittautuu yleiseksi, sillä on huomattavia vaikutuksia nun k¿isiWksiin mikrosatelliittien

luutiosta kuin myös joihinkin niiden sovelluksiin.
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