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Hetsäpäästäi sen ( sorex araneus L. ) karyotyyppi koostuu
stabi i I ei sta, evol utì i vi sesti vanhoi sta metasentri si stä
kromosomeista sekä polymorfisista kronosomeista, ioiden
sentriset fgusiãI-¡a' fi;siot (Robertsonian translokaati-
ot) aj heuttauurr-iuü"tu vari aati ota metsäpäästäi sten - kro-
mosomi lukuun. Kromosomien yhteenìii ttynisen ja irtoami -
sen taustal ì a oi ãru" mol ekui aari sta mekani smi a ei vi eI ä

;;;n;i;. Todennäköisestì polymorfisten kromosomien sent-
roneeri al ueel t e on evol uuti oñ kul uessa i nsertoi tunut ja
moni stunut korùeasti toi stettua heterokromati i ni a, ioka
rãn.lãrlistaa laiin runsaan kromosonipolymorfìan'

Tämän tutki muksen tarkoi tuksena ol ì tutki a eri mol ekyy-
lisytologisinmenetelminSorexaraneuksensentomeerin
täheistä heterokromatiinìa ia selvittää polymorfiaa ai-
heuttavi en ""árr*kvenssi 

en I uor,netta. Sentri sen hetero-
kromati-ini n irif i rì r""n käytetti ì n R-l*i taväriävstä sekåi

soluvilielmiin lisättäviä [reterokromatiinin kondensoitu-
mi sta i nhi boi vi a ai nei ta ( eii ¿t umbromi di ' 5-q!tasvti di i -
ni , kromomyst i nì 

-nã, Hoechst 33258, DAPI j a di stanysi i ni
A).

sorex araneuksen poI ymorfj sten kromosomi en sentromeeri -
al uei I I a havai tti i n ol evan vaì hte'leva määrä eri t'täi n GC-

ri kasta heterók"omati i ni a, kun taas stabi i I i en kro-
mosomi en sentrãmàeri al ueet näytti vät ol evan sangen AT-

ri kkai ta. periniãt r"n kromomysi i ni 43,/metyyl i vi hreä
_värjäyksen ;ï;;"tt; renitãiiiin uusi emäksiseen esikåi-
sìtteìyyn p""rriruu R-raitaväriäysmenetelmä' iolla tämä

GC-rikas s"ntrìnãn- heterorromaiiini voitiin tehokkaasti
osoi ttaa

Emässpesì fi si I I ä heterokromati i ni n kondensoi tumi sta es-
tävilIä aineilla ei ollut sorex araneuksen kromosomeihin
niin dramaattiita vaikutusta, kuin .monilla nuilla Ia-
jei I la. Kävtetvt-vtr¿is!qg! åi k"untuivat mm. kromosomien

rai doi ttumi rtã l" 
-f"ðr"il 

di katkoksi a j a mui ta aberraati oi -
ta sekä ,"ni"or"eri al uei den I i evää "auki nai seksi I' jä¿i-

mi srä. sol uuiii;i;i "n tati ttel erni nen täl I ai si I 1 a vhdi s-
tei I I ä voi rrl yksi nkertai staa kromosomi en tunni stusta
( rai tavärjäytymi nen ) , parantaa sentromeeri al ueen koetti -
ùiãn kiinniltíriiia'ia paljastaa uusia restriktioentsvv-
mi en tunni stuskohti a '
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