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Transkobal am j nets po'ìymorf j sm 'i Fi nl and

64+bi'l aga

Transkobal ami n (TC) , som är det f ysi ol ogi skt v'i kt'i gaste
transportprotei net för kobal ami n ( vi tamj n 812 ) i mãnn'i skans
plasma, uppvjsar en hög grad av genetisk polymorfism.
Þol ymorfi smen bestäms áv ett autósomal t I okus som består av
åtmi nstone fem al I el er; X, S, M, F och DPAV.
Allelfrekvenserna varjerar mellan o'l ika populationer.

För undersökningen av den finländska populat.i onens TC poly-
morfi sm krävdes att man utveckl ade en ti I I fijrl j tl ì g metod
att bestämma TC: s ol i ka genotyper.
Det heterogena protei net kan separeras ti I I ì soprotei ner med
jsoelektrisk fokusering (IEF).

Som undersökni ngsmateri al användes cerebrospi nal vätska
( I i kvor ) i stäl I ãt för serum på grund av att protei nkoncentra
tionen i likvor är mycket lägre och därfijr inte stör analy-
seri ngen.
Li kvoiproven i nkuberades med radi oakti vt cyanokobal ami n

(CN ( SiCo ) Cb'l ) och neurami ni das i nnan de pl acerades på en
agaros-IEF-gel, vars pH-gradient var 3,5-10. Efter fokuse-
ri ngen torká¿es ge'ì en'. Dáref ter I ades en f i I m på geì en f ör
autõradi ograf i . Fi I men exponerades 4-10 dygn och d9 syn'l i ga
banden grãnskades. De ol i ka i soprotei nerna i denti fi erades
genom att jämföra deras mi grati on i ge'l en med kända standard-
protei ner.

ol i ka genotyper observerades i den fi nl ändska popul ati onen
ch kl asii ti cerades på f öl iande sätt en'l i gt i nternati onel I
omenkl atur: S, M, F, SX, MS och FM.
opul ati onens al I el frekvenser var föl iande: X 0,004; S 0,218;
0,7L4 och F 0,064.
allelel är den allmännaste allelen i den finländska popula-

ionen såsom också i andra kaukasiska populationer. M allelen
rekvens är emellertid högre i den finländska än i de andra
ndersökta popul ati onerna.
et är mycket möjl i gt att TC al I el frekvenserna i den fi n-
ändska popul ati onen skul I e förändras i fal 1 i ndi v'i dmateri al et
ar större.
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