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BEVüZEPÜS

A "vércsoport" elnevezés /Blutgruppe, blood 

Group, groupe songuin/ a nyelvhasználatb m ma már 

annyira meghonosodott, hogy nehéz lenne megváltoztat
ni még akkor is, ha helyette jobbat, a tényeknek tel
jesen megfelelőt tudnánk kitalálni* A megjelölés on
nan ered, hogy L4I7DSTBIHER ezt az elnevezést hasz
nálta 1900-ban, amikor kimutatta, hogy az embereket 
vérük serologiai viselkedése alapján 3 "csoportba” 

/melyhez nemsokára még egy negyedik, az AB csatlako
zott/ lehet beosztani*

L\NDSTEINER eme korszakalkotó felfedezését köz
vetlenül az orvostudomány alkalmazta először a vérát
ömlesztéssel kapcsolatban, amelynek jelentőségét tel
jesen felesleges hangsúlyozni* Béhány évtizeddel ké
sőbb, 1925 körül kezdett kibontakozni egy másik al
kalmazási lehetőség is, amely a származás megállapítá
sával /u*n. apaság! perek/ ill* a különböző bűnügyi 
esetekkel /személyazonosítás, állati-, emberi vérnyom 

azonosítás, otb*/ volt kapcsolatos* A vércsoport meg-
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határozna ma már általánosan elfogadott ás alkalma» 

zott módszer az igazságügyi orvc>3tan ás a krimina
lisztika területén /HARSÁNY!f 1965, 1976; SZABÓ, 
1976/, Esen közvetlen gyakorlati alkalmazáson túl
menően a vércsoportok felfedezése /amelyért ЬАШ>- 
STEINER 1930-ban az orvostudományi Nobel-dijat kap
ta/ serkentőleg hatott a természettudományok fej
lődésére is; már meglévő tudományágak bővültek ill, 

új tudományágak alakultak ki,
L* és H.IHRSZFELD /1919/ megállapítása sze

rint az ABO vércsoportok gyakorisága a különböző né
pességek* körében változó. Ez a megállapítás avatta 

a modem antropolégla egyik vizsgáié módszerévé a 

recens népességek vércsoport vizsgálatát, A módszer 

a négy klasszikus vércsoport /А, B, AB, 0/ meghatá
rozásától - mint minimális követelménytől - a kü
lönböző alcsoportok, kiegészítő vércsoportok és szé- 

rumfaktorok méghatározásáig, izaz a teljes szerоlogin! 

profil megrajzolásáig - mint maxiau lg - napjainkban 

is egyre bővül.

X
A fajnak azt a meghatározott területét9 amelyen bi
zonyos számú ©gyedek élnek fajterületnek /areúinek/, 
az areálban élő fajazonos egyedek összességét pedig 
népességnek /populációnak/ nevezzük, A különböző fa
joknak a környezettel szemben támasztott különböző 
igényei szabják meg, hogy a fajterűlet és a populá
ció milyen kiterjedésű I elhelyezkedésű•
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A különböző népességek természetesen kialakult, 

vagy mesterségesen létrehozott mintavételi csoportja
in a vércsoportok vizsgálata ma már a fizikai antro
pológia hétköznapi módszerévé és kutatásainak rendsze
res gyakorlatává vált. Ennek magyarázata egyrészt az, 

hogy 1,/ a vércsoport tulajdonság bizonyos, nagyon 

ritka kóros esetektől eltekintve, az egész élet folya
mán változatlan marad, tehát az egyénnek olyan érté
kű biológiai jellemzője, mint pl, a neme; 2,/ más
részt pedig az, hogy a vércsoportok öröklődése a 

VENCEL ill. a HiRDY—V/EINBTRG törvények alapján pon
tosan követhető egyik generáciérél a másikra#

A vércsoport-meghatározás a modem antropológi
ában egy új, kombinált kémiai-analitikai, szerolégiai 
és szövettani metodika szerves része. Ezen új módszer 

a biokémiai és szövettani vizsgálatok megfelelő össze
hangolásával a friss, bonctered csontok elemzését te
szi lehetővé. A történeti korú coontmaradványok hason
ló vizsgálatai a következő lehetőségeket nyújtják 

/Ll'föGYEL, 1968/:
1./ Azokon a különböző tulajdonságokon és alap

vető következtetéseken túl, amelyen az általánosan elfo
gadott módszer alapul, az új technika lehetővé teszi 
a metrikus analízis adataiból levont következtetések 

ellenőrzését.
2,/ A történeti korú csontok kémiai és struktu

rális felépítésének változása és a boncteremből 3zár* 

mazó csontok morfológiai és kémiai tulajdonságának
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összehasonlításával az éj metodika lehetőséget ad 

a történeti népe sé^ek ökológiáján vonatkozó követ
keztetérjek megtételére.

3. / z éj technika a kiásott csontváznak csu
pán néhány darabját igényli és így io megbízhat6 

eredményt kapunk még abban as esetben is, ha a csont
váz hiányos vagy rossz megtartású.

4. / Egy temető teljes csontvázanyagát vizsgálva 

az új módszer olyan információkat ad, amelyet az egész 

népesség vagy minden egyes különálló egyed biológiai 
rekonstrukciójához felhasználhatunk.

5. / A talajban lévő csontok bomlásának mértéké
ből kapott információval az éj technika - speciális 

esetben - a kiásott sorozatok kronológiai sorrendjére 

engedhet meg következtetéseket.

Az éj módszer keretén belül végzett vércsoport 

meghatározás eredményeit nemcsak a kombinált metodika 

adataival együtt, hanem önmagukban is hasznosíthatják 

a következő tudományágak.
A kapott megfigyelések felhasználásával a humán- 

biolégia bizonyos genetikai, etnogenetikal megfigyelé
seket tehet. Tanulmányozhatja a vércsoport tulajdonsá
gok adott megoszlásának kialakulását a történeti mélt- 

bon, továbbá olyan zárt csoportok génfrekvenciájának 

generációs változásait, mint amilyen zárt csoportok, 

izolátumok a történeti méltban általános vagy legalább-t 

Is gyakori társadalmi formációk lehettek, de azok már
j

egyre ritkábban lelhetők fel*
■

!
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A történeti embertan, a taxonómiai eloszlás 

- ha szükséges - a morfológiai struktúrákat még 

egyedi tulajdonságokkal, a vércsoport tulajdonság
gal is kiegészítheti,

Értékesítheti a régészet a vércsoportok isme
retében levonható következtetéseket oly módon 1з, 

hogy a történeti népességek összehasonlítása során 

szerolőgini profiljuk azonosságait vagy különbségeit 

használja támpontul /BODOR, 1974/* Egy adott nópes- 

eégtörodók seerológiai оtruktúr íjának több generáción 

át történő követésével lehetőség nyílhat ennek válto
zásaiból bizonyos exogen behatások felderítésére,

A vércsoport tulajdonságok révén kialakuló elő
nyös vagy hátrányos szervezeti adottságok a fertőző 

betegségekkel szemben /VOGEL, PETXIHKOFLR és HELMBOLD, 
I960* SPRINGER és \7IM1R, 1962; VOGEL, 1970; EV MIS, 
SHEPARD és RICHARD, 1972/# mint a természetes szelek- 

cié egyik megnyilvánulása egy adott etnikai csoport 

seerológiai karakterének kialakulásában is egyik fon
tos tényező lehet*

A táplálék szénhidrat-fehérje-zsir komponensei
nek aríínya ugyancsak befolyásolja egy etnikai csoport 

szerológiai karakterének kialakulását /KELSO, 1962; 
KELSO és ARMELAGOS, 1963/.

A táplálék minőségi összetételétől függ a bél- 

flóra összetétele is /SPRIÍJGER, WILLIAMS0Ы és BRABDES,
I

1961; WILSOH és MI LES, 1964/ bizonyos körülmények kö-
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zött pétiig a bélfléra összetételének fontos szere
pe van a belek hurutоз megbetegedései okozta mórt Li
lit is alakulásában /GORDON, CHIT AK ARA és WYLON, 
1963? GORDON és SCRIMSHAW, 1965/.

A globulin szekréció ssintén fontos szerepet 

játszik egy adott népesség szeroléglaí karakterének 

kialakításában ill. védelmében akkor, amikor az egy 

másik népcsoporttal keveredve exogen behatásnak van 

kitéve. Gondolunk itt a szelirétor-nonszekrétor stá
tusú egyének megoszlása 60 vércsoportjuk előfordulá
sa közötti kapca ólatokra /Е1С1ШШ, Pl IN és KREVAiíS, 
1963/ ill. a hüvely váladék és a spermiumok immuno
lógiai viszonyának befolyására a megtermékenyítés 

lehetőségére /GERSHOWITZ, BEHRMAN és NHL, 1958; 
BEHRMAH, BUETKIR-JANUSCH, HEGLAR, GERSHÖWITZ és TEW, 
1961j ЕШARDS, FERGUSON és COOMBS, 1964/.

A felsorolt valamennyi tényezőnek fontos szere
pe lehet egy népesség aserolégiai karakterének kiala
kításában és szerepük fontosságát a földrajzi környe
zet teremtette klimatikus és egyéb természeti adott
ságok /MÁZZÁ, SCHÜRMANN és GUTDENTCH, 1933; IMBELLCÍJI, 
1930; MAHUILA, 1956? MOUR ANT, KOPEC ée DOMANIEWSK \—
—30BCZAK, 1958; RU TIÉ, 1966/, gazdasági ée társadal
mi tényezők, a civilizációé, hygienéo /ЗШШЕ\,1956/, 

valamint technikai viszonyok szabják meg egy adott 

történeti periédusban, egy adott népességre vonatkozó
an.
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A fenti alkalmazási lehetőségek felsorolása 

• mely korántsem teljes - egyértelműen alátámasztja 

azt a tényt, hogy a különböző recens népesség cso
portok vércsoportjainak vizsgálati szükséges*, és 

ezek a vizsgálatok ma már kiterjedten folynak is 

/BOTH, 1971; GARRETT és mtsai, 1971; PRIORI és 

ВШС10ЫП1, 1972; THORD ARSON és mtsai, 1972; B.M.
DAS és mtoai, 1973/* Történeti népességek esetében 

azonban különösen a szerolégiai génfrekvenciák öoz- 

szehasonlitásán alapúié etnikai kapcsolatok felde
rítésére irányuló humángenetikai és paleoszeroldgi- 

ai kutatások "járnak még gyemekcipőban”, jóllehet 

eredményes próbálkozások már születtek /LENGYEL és 

NEtfESKáRI, 1963, 1970; FARKAS, LENGYEL és MARCSIK, 
1971; BODOR, 1972, 1973, 1974? LENGYEL, 1975/. Az 

Ilyen irányú vizsgálatok tapasztalatainak gyarapítá
sa céljából két fő kérdésre kerestük a választ*

1, / Van-e különbség az általánosan elterjedt 

abszorbciés módszer ill* az utóbbi időben kifejlesz
tett fluoreszcens antitest met%odus eredményei kö
zött a történeti korú csontanyag ilBO vércsoport meg
határozását Illetően ?

2, / Az általunk vizsgált temető a rendelkezés
re állé, szerolégiailag már elemzett azonos történe
ti korú temetők közül melyikkel mutat hasonlóságot 
szerolégiai profil tekintetében ?

Ahhoz, hogy a fenti kérdésekre választ próbál
junk adni, mindenekelőtt célszerű Ismertetni vizsgá
lati anyagunk - jelen esetben a csontszövet - kémiai 
és morfológiai felépítését*
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a csohtszovet кддм kompölilasei

A csontosodét biológiai funkciójának megérté
séhez természetesen nem elég tételesen Ismernünk an
nak kémiai komponenseit t vagy megadnunk mennyleégi 
mutatóikat valamilyen átlagérték formájában, hanem 

a csontosövetet, mint egy ssubmikroszkópos dimensió
ban egységessé szerveződött biológiai struktúrát kell 
tekintenünk. Csak Így dalik érthetődé szervezetünkben 

betöltött kettős szerese, ti hogy

1*/ a csontok kiváló mechanikai tulajdonságaik 

révén mozgásunk passzív szervei és, hogy
2*/ a csontszövet különleges fizikokémiai tu-

•»

lajdonságal révén nélkülözhetétién tényezője szerve
zetünk ion-háztartásának.

Egyéb szöveteinkhez hasonlóan a csontszövet is 

1« vízből, 2* szerves és 3* szervetlen anyagokból épül 
fel, E húrom komponens aránya a csontváz különböző 

szerkezeti felépítést! csont j ilban a kérgi és a sziva
csos állomány arányától függően változó. Ezenkívül 
mennyiségi viszonyaikat élettani /pl, öregedés/ és kér
tem! /pl, hiánybetegségek, hormonzavarok/ folyamatok 

is befolyásolják, A csontszövet kémiai összetételének 

tárgyalásakor főképp HERRING /1972/, LENGYEL |?1972, 
1973, 1975/ és ENGSTRÖM /1972/ publikációira támasz
kodunk.
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It A ca oil to го у et víztartalma

A viz össemennyisége a csontszövet súlyának 

б-20 %-a# Három különböző formában található*
a, / kötetlen viz formájában szabadon áram

lik az Intercellularla résekben,
b, / hiöratáclós víz formájában a csontszövet 

nagymolekulájű szerves komponenseihez kötődve,
c, / abszorbeált vagy inkorporált formában a 

csontszövet alap-állományát impregnáló mikrokristúly- 

struktúrákkal szoros kapcsolatban.

2. A csontszövet szerves anyagd

Kétségtelen tény, hogy a biokémiai vizsgálé- 

m'dózerek fejlődésével párhuzamoson, különöaen az 

utóbbi évtizedekben, a különböző emberi szövetek szer
ves komponenseiről kapott információk mennyisége ie 

ugrásszerűen mei^iövekeclett. így a csontszövetet felépí
tő szerves anyagok minősége és mennyisége is többé-ke- 

vésbé tisztázódott, de EASTOE és COURTIS /1963/ vala
mint HEíRIIíö /1972/ számos problémát vet fel ezzel kap
csolatban, Mindezek figyelembe vételével a következők
ben megpróbáljuk főbb vonalakban összefoglalni a csont
szövet szerves komponenseit5 esetenként azok ozubmlkrosz- 

kóoos struktúráját is érintjük.
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A kolláron2.1.

A csontszövet alapvető szerves кonnonоп
ое a kollagén. Ennek biokémiai és szubmikroszképQQ 

morfológiai tanulmányozása sok nehézséget rejt magá
ban, Talán legfőbb probléma a csontszövet esetében 

a rendkívül kemény anorganikus apátit kristályok je
lenléte, amelyek e szövet szerves mátrixát impregnál
ják, Éppen ezért az organikus anyagok vizsgálata cél
jából a szervetlen anyagokat el kell távolit műnk, A 

docalcinálás leggyakrabban különböző savakkal törté
nik /általában n IICL vagy 0,5 n ecet sav/, bár ezek 

alkalmazása nem szerencsés, mivel a dialysis káros 

hatása - különösen akkor amikor a decalcinácié több 

hetet vesz igénybe - gyakran megnyilvánul /Ш Г IHG, 
1972/. Sokkal célravezetőbb médszernek tűnik az eti- 

léndiamintctraacetát alkalmazása. /А demineralizáclé 

jelen vizsgálatainknak Í3 sarkalatos kérdése, ezért 

az Anyag é3 módszer c. fejezetben ezzel részletesebben 

is foglalkozunk./

A kollagén b'sazmennylségében a csontszövet 

súlyának 10-30 &-з, lényegében a szkleroprotcinek cso
portjába tartozó érlásmolekula. Felépítésében különbö
ző aminosavak vesznek réssts jelentősebb mennyiségben 

a glicin /a teljes aminosav tartalom ogyharmada/, az 

alánin, a prolin és hidroxiprolin /egyenként kb, egy- 

kilenced rész/. Ez з négyféle aminoeav a kollagén ami-
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nosav mennyisednek kb. 63 f—a ! Természetes 

• mint a későbbiekben látni fogjuk hogy ebeknek 

döntő оserene van a kollagén molekula elsődleges 

struktúrájának kialokításában* A többi szklercnro- 

teimel /selyem ibroin- ß - keratin csoport, -ke
ratin-mi о sin-fibrinogen csoport/ 3semben viszonylag 

keváa benne a leucin, fenilalonin és a tirozin. Eze
ken kivili kisebb-nagyobb mennyiségben aszparaginsav, 

treonin, széria, glutaninsav, valin, metionin, izo- 

1 énein, hidroxilizin, lisin, hisrtidin és arginin 

mutatható ki.

Érdekes, hogy a kollagén aainosav minőségi 
és mennyiségi összetétele a különböző speciesekben 

eltérő, de ugyanazon speciesben a különböző szövetek
ben meglehetősen hasonló* továbbá a kollagénen kivTl 
egyetlen állati szövet-komponens - az elásztin - tar
talmaz csak hidroxiprolint, sőt a hidrofilizin egye
dül a kollagénben található.

A kollagén térszerkezete úgy alakul ki, hogy 

a kötőszövet! sejtek /fibroblasztok/ először a 

300.000 molekulasúlyú tropokollagőnt épí
tik fel, amely három láncból áll, s ezek önmagukban
csavarszerü felépitósüek /menetenként három aralno- 

osavval ез 8,6 A identitási periódussal/. A három
lánc sodrony módjára csavarodik össze ós hidrogó^köté-
sekkel kapcsolódik egymáshoz. A teljes molekula 2800 A

о
hosszú, ós csupán 14 A vastagságú. Három egymást kö
vető ominosavgyök közül kettő prolin vagy hidrexinro- 

lin, a harmadik pedig mindig glicin. /Vö. a kvantita-

o
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tiv aminosnv analízis eredményeivel !/ A kollagén 

rostok azáltal jönnek létre, hogy 3zúmcs tropokol- 

lagén molekula egymásra éo egymás mellé helyeződik, 

a szomszédjához képest mindenkor egynegyed molekula«* 

hosszal eltolva. A rostok között kovalens kötésekkel 
térháló alakul ki} a térhálósoddá az életkor előre- 

haladtával egyre erősebb less* A savanyú és bázikus 

amlnosavalc a rost meghatározott helyein halmosódnak 

fel, ezért fémaékkal végzett festés útján elektron
mikroszkóposán harántcsíkolt képet kapunk.

2.2. A wregiogtena" protein

A csontszövet ezen organilais komponense 

tulajdonképpen gyűjtofogadom, amely mindazoknak а 

fehérje természetű anyagoknak a jelölésére szolgál, 

amelyek főzéssel szemben a kollagénnél ellenállóbbak. 

Aminosavjaik összetétele eltér a két kötőszövet! 

rost /a kollagén éo az elasztikus rost/ - eltekint
ve a harmadik, a rácorost - öoarétételétől*

a kollagénnel üzemben nem tartalmaz hidrozi- 

prolint, glicint, és prolin tartalma alacsonyabb vi
szont,

az elasztinnal szemben az alanin éo valin
tartalma alacsonyabb,

de mindkettőnél gazdagabb tlrozinban.

A csontszövet rezisztens protein tartalma 

valószínűleg az osteocyták sejtfészkeinek falát alko
tó Heumann-féle hüvely állományából származik. Ennek
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anyaga ugyanis főzéssel, valamint savanyú éa lúgos 

behatásokkal szemben ellenállébb, mint a csontszö
vet egyéb szerves к exponensel. összmemiyisége a 

csontszövet 0,5-3 #-a.

2.3. A pro t ein-poll szach.’xida / V?/ kompiел

Talán ez az a vegyületcsoport, amelynél 

a nomenklatúra mind a mai napig "neo talált közös 

nevezőt”. Ti. a "glykoprctein", a ^jroteoglycan” és 

a "szénhidrát-protein" fogalmak egyaránt használato- 

sak. A magunk részéről ezen egy olyan heterogén ösz- 

szetétclü csoportot értünk, amely nagymolekuldjű 

globular!a fehérjékből, вvanyú mukopollssachorid 'k- 

bél ős poliszachnrida egységekből áll.
a«/ protein komponensének aminosav öasze- 

tételéből /n kollagénnel szemben/ hiányzik a hidrexi- 

prolin, kevesebb benne az alanin, glicin és prolin, 

de gazdagabb leucinbnn és tlrozinban* Aminosav össze
tétele és papirelektroforésiscs vizsgálatának eredmé
nyei alapján messzemenő hasonlóságot mutat a szérum- 

fehérjék glcbulinfrakciéjával !
b./ savanyú mukopéliszacharidn /glükóz- 

aminoglikán/ komponense 1,2 &-cs ecetaavban való old
hatósága alapján egy oldékony "A" és egy oldhatatlan 

"B" frakcióra különíthető.
Az "A" frakció olyan kondroitinszulfat, 

amelynek hexézamin komponense galaktózamin.
A "B" frakció ekvimoldris arányban tartal

maz galaktózt és acetil-kondrozaolnt.
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c./ pollszacharida komponense tri-, tetra
ds pentaozach irida egységekből áll* Mivel esek azok 

a kémiai komponensek, amelyek a vércsoport specifi- 

táa|ért feleiének, a vizsgálataink tárgyát képesik, 

egy másik fejesetben részletesebben taglaljuk* /ér
demes megjegyezni, hogy a profcein-poliozacharida 

komponens nagyf kű kémiai hasonlóságot mutat a porc
szövet alapállományát felépítő nagymclekulájú кшр- 

lex vegyületekkel, valamint a vérsnvé szerolégiai- 

lag aktiv fehérje éo cukor vegyületelve!./

2*4« üitrogénmenteo szerves anyag к
a,/ Lipidek« a fosEfollpidek és a szte- 

ránvázasok csoportjába tartósé zsirnemü anyagok csak 

nyomokban lelhetők fel a csontszövetben /más lipid- 

féleoég nem található benne/, val'szinülög n® cscnt- 

eredetííek.
b,/ Citrát» szervezetünk Összcltráttartal

mának mintegy 70 %~át a csontszövet tárolja. Koncent
rációja a vizsgált csont szerkezeti felépítésétől,az 

egyén nemétől és életkorától függően változik, álta
lában 1,0 % körüli értéken mozog.

3* A csontszövet szervetlen anyagai
3*1. A kalcium» öoszrae ínylségében a csont sú

lyának 11,5-25,0 a—a. Részaránya a csontok kérgi állo
mányában magasabb, mint a szivacsosban* Abszolút msny- 

nyiségét az egyén életkora és bizanyos kóros folyama
tok is befolyásolják. Szerves ёз szervetlen vegyületi 
formájában és lőniti;ban fordul ölő.
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3.2* A fo37,fors at со nt súlyának 8-lG fVa* 

Mennyisége függ a csontszövet kalcium tartalmától 
/nagyjából állandó Ca/P arány ^ 1,667/, az egyón 

életkorától és bizonyos kóros folyamatoktól. Szer
ves ős szervetlen vegyületek, valamint szabad or
te-, méta- és pirofoszfát anionok formájában for
dul elő.

3.3. A karbonátok* öoszmennyisógébea a csont 

súlyának 1,5-5,0 $-át teszi ki. Mennyiségük a csont
szövetben az alapúllonány egy'b anorganikus komponen
seinek ne:nyioógi viszonyaitól, valamint élettani ©a 

kórtani folyamatoktól függően változik. Alkáli- éo 

hidrogénkarbonát ok formájában, valamint oxianlon for
mában fordul elő.

A csontszövet anorganikus frakciójának 

70*80 Г—a apatitszerí! kristályos otrukturrenclose ró 

szerveződött, amelynek térbeli viszonya a kollagén- 

rostokhoz és az alnoállományhoz pontosan meghatároz
ható. A krl3tályatrukturák alapegységei 9,4 x 9,4 зс 

6,9 A nagyságú hexagonalÍ3 lemeakók, melyek egyik 

hosszanti szimmetriatengelyükkel a kollagénrostokon 

/vagy kollag n rostokban/, azok hosszanti lefutásá
val párhuzamosan helyezkednek el. A kollagén rostokat 

felépítő polipeptid láncok bizonyos, rendszeresein is
métlődő molekulacsoportjai, mint kristályosodási cso
mópontok szerepelnek a rostokn ik anorganikus anyagok
kal történő impregnálódáoa során.
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A csontszövet alapállományát oo koll igén 

root,iáit impregnáló apátitszőrű kristályok kémiai 
felépítésére ne alábbi egyensúlyi rendszer képlete 

látszik q legvalószínűbbnek:

Са9/Р04/б Hg/OH/2 + СаС()3*Са1о/Р04/6/Ш/р+С02+Н20

A kristály struktúrák n.yole alapegységéből 
egy nagyobb, egybefüggő kristályrendszer szervező
dik úgy* hogy aa alapegységnek több mint egynegye
de a nagyobb szerkezeti egység felszínén helyezke
dik el. A felszíni helyzetű alapegységek adosorbci- 

és és szubsztitúcióé tulajdonságai jól érvényesülhet
nek és ezáltal megszabják az egész szerkezeti egy
ség fizíkokémlai viselkedését. A kristálysti’ukturák 

felszínét kettős rétegben vízburok övezi, a két víz
burok között pedig az intersticiális folyadékból ad- 

ozorbeúlt ionok rétege helyezkedik el, A kettőn víz
burok tőrfogata nagyobb, mint magáé a központi hely
zetű kristályé. A kristályok ioncseréje ebben a két 

visburok közötti ionrétegben zajlik le, mely K*t 
Na*, Ca**, Mg**, citrát*, CO^*"“ ionokat adazorbe'l- 

hat. A csontok szivacsos állományában levő kristály- 

ót.ruk túrák anyagcseréje gyorsabb Ütemű, mint a kérgi 
állományban levőké.

Az egyén biológiai korán ik előrehaladtával 
csökken a kristályok hidratáci'o burkának rétegvas- 

tagaága és lelassul az ionok kicserélődésének Üteme.
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3.4. A nátrium lágyrészmentes, szárított 

csontban 7 g/kg mennyiségben található, is oldha
tatlan kalciura-o::alát komplexszel együtt precipi- 

tálódva kerül a csontba és a már lerakódott nátri
um kies erólöd6bőnek üteme a csontokban csak mint
egy fele sebességű, mint a lágyrészekben* Főleg 

apátitszerű kristályok vízburkai között levő iai- 

rétegben helyezkedik öl*

3*5. A magnó slams öзаzmennyiségében a csont 

súlyának 0,02-0,04 f—a* Di 'fuzibills kationok foz*- 

májában ill* szerves kötésekben fordul elő* Mennyi
ségét nagymértékben befolyásolja a táplálók magné
zium tartalma. A csontosodási folyamatokban fontos 

szerepet játszó alkalikuo foszfatáz enzim egyik ák- 

, tivátora*

A csontszövetben - fentebb elitetteken ki- 

vtil - természetesen még számos szervetlen komponens 

mutatható ki, pl. a fluor /mely aa apatitkristalyok 

prototípusának, a fluoroapatitnok, egyik összetevő
je/, kiár, stb.
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Д VÉRCSOPORT SPECIFIKUS ANYAGOK К&ДИ ÁTTEKINT.,SK

Ae egyes vércsoportok apecifltáaáárt felelős 

azerolégiai1ag aktiv anyagok kémiai természetének 

kutatási már LANDSTEINER inhibieióö módszerének ki
dolgozásakor megindult /ЬАШ)ЗТЕ1КШ, 1947/* A szám- 

talon vizsgálat eredményeiben a? alábbi megállapítá
sok egybehangzóak*

1* A szövetekből, testnedvekből ill. a vála
dékokból egy olyan, a várcsoport specifitászért fe
lelős anyag izolálható, amely vizoldékony makromole
kula? 80-90 %-ban szénhidra tokit és 10-20 íVb rn ami- 

nosavakat tartalmaz* Az anyag molekulasúlya 50C*0C0 

körül van, a makromolekula hót /némely ©cetben nyolc/ 

cukor molekula kombinációjából felépülő mintegy 3 C 

szénhidrát láncból /mindegyik végén egy-egy nem redu
káló csoporttal/ és mintegy tizenöt ardnosav kombi
nációjából állanak.

2. A cukorláncok ós az amlnoaavból felépülő 

rész alkálilabil O-glikozida kötéssel kapcsolódik 

egymáshoz, amelyek kialakításában H-acetil-galaktós- 

amin és szerin, ill. treonin molekulék vesznek részt 

/PUSZTAI és MORGAN, 1963; ADAMS, 1965; MORG Ш és 

WATKINS, 1969/*
3, Ae A és Б csoportapecifitást hordozd lm* 

raunodaiináns anyagokban !í- iceti 1-D-galaktó zanin és 

D-galaktóz molekulák szerepelnek, amelyek a cukor
láncok nem redukáló végcsoportjai és oC-gllkozida 

kötéssel kapcsolódnak a szomszédos cukor molekulákhoz.
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4* A H és az Le 4 specifikus anyagok immuno- 

domináns cukr aiban ^-L-fukosll residuum található, 

5, A caoportapecifikuo anyagok karakterét nem 

csupán sserodomináns cukraik határozzák meg, hanem 

fontos sserepet játszik még ennek kialakitógában az 

immunod omináns cukrok szórna só d ságában levő ssénhid- 

rát molekula minősére é3 a kialakított glikozida kö
tés helysete is.

6, A cscportspecifiku3 anyagok ensimátikua ha
sítása révén ahhos, a mindegyikükben előforduló di- 

ssacharlda egységhes juthatunk, amely esen anyagok 

prekursorának tekinthetőt
az A ill, jB caoport3pecifi!ais anyagokból 

ogy H-acetil-glükézamin illetőleg egy glükós moleku
la lehaoitásdval H specifikus anyag al iklthaté,

a H csoportspecifikus anyagból egy L-fukós 

molekula lehasitása révón Lea specifikus anyag kelet
kezik,

az Le 1 anyagot további ensinatikus bontás
sal a pneumococcus XIV "antiss'rumávd" lehet alakíta
ni, amelyet valamennyi vércsoport prekursorónak te
kinthetünk, Es a prekursor anyag olyan szénhidrát lán
cokat tartalmas, amelyek 1-3 vagy 1-4 kötéssel kapcso
lódó /3-galaktosil és N-acetil-gltlkósomln felépítésű, 

dlssicharida egységekre végződnek /WATKIUS, 1966/.

Az A anyag legaktívabb struktúrája egy tetra- 

ozacharida /1, ábra//РHÜTER és mtoai, 1965/, valamint
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ugyanott Q t etra-aeacharldát tartalmaad xedukált pen- 

ta-ssachnrida /LLOYD 00 mtsai, 1966/*
Ehhes hasonló л а В anyag legaktívabb fragmen

tuma ugyancsak tetra-ss icharlda /2* ábra//PAIJíTR do 

mtaai, 1965/ da ugyanest a tetra-osachoridát tártai
ra isd redukált penta-ssacharida /LLOYD da ratsal,1966/.
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As A vércsoport specifikus anyag legaktívabb tetrn- 

ssacharida komponensének kémiai struktúrája.
Gal» D-galaktós; Puc: L-fukős; GlcNAci II-aceti 1-D-gltí- 

késamin; GalHAc* N-acetil-D-galaktésamin
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2. ábra

А В várcsoport specifikus anyag legaktívabb tetra- 

□zacharida komponensének kémiai strukturálja*
Gál* D-galaktézj Fucs L-fuk^fóz; GlcfHcí II- icetileD- 

-glükéza In
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Ezeket a t etra-szacharida egységeket alkali- 

kus bontás redményeképDen nyerhetjük a csoportspe- 

cifürun anyagokból, mig savas hidrolízisük kőt aktiv 

trl-szacharida egységhez vezet, amelyek egymástól 
cs .k szubterminálls galaktóz molekuláinak az H-ace- 

til-glükózam Inhoz való kapcsolódásában különbbeneki 
az egyik 1-3, a másik 1-4 kötést alakit ki* Ezeknek 

a tri-ozaeharidáknak hiányzik а олvérzékeny fukós ol
dalága* "lindezek alapján feltételezhető, hogy az in
takt A őo В anyagokban egy másik szerológlailag ak
tiv tetra-szacharida is létezik, amelyben 1-3 kötések 

helyettesítik az 1-4 kötéseket* í\ specifikus anyagok 

makromolekuláiban tehát legalább kétféle aktív struk
túrából alakulhatnak ki a szénhidrátláncok nem redu
káló végcsoportjai /LENGYEL, 1975/*

A 0 csoporté szekreter egyének egy H specifi
kus anyaggal rendelkeznek, amely két szerológlailag 

aktiv tri-szneharidát tartalmaz /RACE és SANGER,1962/: 
az egyik 1-3 glikozida kötést alakit ki a nem redukáló 

galaktóz vógesoportja és az N-acetll-D-glükézomin mole
kula között /3* ábra/; míg a másik trl-szacharida ugyan
ezen kőt komponense között 1-4 glikozida kötés mutatható 

ki /RÜGE éa mtsai, 1964/.
Azok a non-szekrétorok, akik ae ABO rendszer va

lamelyik csoportjához tartoznak, gyakran ozecernálnak 

egy szerológlailag Lea anyagnak említett makromoleku- 

lát* Ez egy tri-szacharida /REGE és mtsai, 1964/s
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3. ábra

A 0 vércsoporté ebének H specifikus anyagának egyik 

aktiv tri-oeaeharida komponensének kémiai struktúrája* 

Gall D-r-alaktés? Puc; L-fűkéк; GlcNAcí N-acetil-L-glü- 

kéé min
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Az Leb jelölésű csoportspecifikus anyag az 

ABO rendszer bármelyik csoportjához tartózd szekré- 

tor egyénnél megtalálható egy HLeü tetra-szaehari&n 

formájában /КЛВЛТ, 1956/*

(A -L—Gál /l-3/-B-a;j \c

í Ж
1,41,2

<X -L-Fucol -L-Fue

Egy igen hasonló tetra-оzachariddt izoláltak 

LLOYD és mtaai /1966/ а H specifikus anyágból,amely 

azonban nem mutatott Deb aktivitást# Ennél az anyag
nál a galaktóz és az R-acetil-glükózárain molekula kö
zött kialakuló 1-4 glikoeida kötésen kívül egy fukóz 

molekula is kapcsolódik 1-3 kötéssel az U-acetil-glü- 

kdzaminhoz.

A fent említetteken kívül még számos más vér
csoport karaktert /И,Н és P, stb,/ - beleértve az 

Rh faktorokat is - és azok specifitásáért felelős ké
miai anyagokat ismerünk, ezek mennyisége azonban ke
vésbé jelentős a szöveti folyadékokban és szekrétumok- 

ban /STACEY és BARKER, 1962/ - és mivel jelenlegi 
vizsgálatainkhoz szorosan nem kapcsolódnak ezért 

ezek ismertetésétől eltekintünk*
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А СЗОНТЗШУЕТ ГШШОЗгкбРОй SZERKEZETE

Az előző fejéretekben megpróbáltuk főbb vona
lakban áttekinteni a csontszövet kémiai organizáció
ját. Ebben a részben a morfológiai struktúrák fény- 

mikroszkópos viszonyait ismertetjük - jóllehet a csont
szövet elektronmikroszkrépos tanulmányozása is kiterjed
ten folyik /BOYDE, 1972/.

A csontszövet mikroszleóposan háromféle struktu
rális elemből épül fels 1./ "saját” /tehát pl. nem e- 

rekhez tartozó, stb./ sejtes alkotórész, 2./ koll ágén 

rostok, ós 3./ alapdlloraány.

Ilivel az első csoportba tartozó sejtes elemek 

/coteoblastok, osteocyták és csteoelastok/ nem műt ^t- 

hatók ki a vizsgálataink tárgyát képezó történeti ko
rú csontszövetben} ill* a második alkotórész - a kol
lagén rost - az előbbiekben ismertetésre került,ezért 

a következőkben csupán az alapállomány otrukturájáv 1 

foglalkozunk.

A csontszövet kétféle elrendeződésbei fordul 
elő? egyrészt tömör /substantia compacts/, másrészt 
szivacsos /substantia spengiosa/ alakban. \z. előb
bi jobbára a csontok felszínén található és ezeknek 

csak aránylag vékony kérgét /cortiealis/ képezi? az 

u.n. csöves csontok középső, valóban csőszerű darabja
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azonban a belső velőüregen kívül kizárólag tömör 

csontszövetből tevődik össze,
A szivacsos csontállomány ezzel szemben a 

csontok belső részét foglalja el. Ez lényegében а 

csontszövetből álló gerendák szövedéke, amelynek 

hézagait a velőül gek hálózata foglalja el.

A kompakt csontszövetet felépítő egységek sa
játos koncentrikus 3-7 ргл vastagságú lemezek alkot
ják, A lemezek festetlen készítményben is jól látha
tok alternáléan eltérő fénytörésük alapján, ez azon
ban még feltűnőbb polarizációs mikroszkc'pban.

Ezeket a lemezrendszereket /HAVTRS-rendszer 

vagy laminae speciales/ nagyjából rájuk merőleges, 
finom - kb, 1 ;um vastagságú - csatornák járják át 

/eanaliculi osolum/, amelyek helyenként elágazóévá, 

illetve egymásba nyílva, nagyobb szilvamag alakú üre
gekbe /lacunae ossium/ nyílnak /4, ábra/, A lacunák 

és csatomácskák üregét az alapállománynak egy tömöt- 

tebb hüvelye veszi körül /REUMA JN-féle hüvely/,amely
nek tömöttebb szerkezete és fibrilla-menteasége bizo
nyos morfológiai önállóságot kölcsönöz /TÖRŐ, 1962/, 
/7,ö, 12,old.s a ’’reziszteno” protein szöveti lokali
zációjával!/ Haematoxyllnnei festett preparátumokban 

ezek a hüvelyek intenzivebben festődnek.
A csont-lacunákat a csontsejtek /osteocyták/ 

teste, a csatornácskákat ezek százlábúra emlékeztető 

nyúlványrendszere foglalja el, A lacunák legnagyobb



- 29 -

átmotszete а lemezrendszerekkel párhuzamos óikban 

helyezkedik el, egy-egv sej thez tartósé nyúlványok 

mintоглу 5-0 lene? vast igságának megfelelő kitcrje- 

dóaüek, de minthogy a ceatornáeskák egymással anosz- 

to'-ipáinak, а coatomácekák ás a lacunák rendőreire 

az egész öoozetartozd lenezrcndoz rt tcljeo mélysé- 

gében átjárja*
A csontszövet fő 1emetrendszerei a coontck 

hosszt engel у ó vei általában párhur соаш lefutó,
20—100 jm átmérőjű, ereket tart aimáteső csatornák 

- az u.n. H\V övcsatornák körül alakulnak ki.Rend
szerint 5»P5 egymásba pontos in beillő hengeres cscnt- 

letnee vess körül egy И4VIJtö-eoat oraát• 4 HAVERS—csa
tornába egy-két őr foglal helyet, amelyek közül az 

egyik mindig caplllaris, a másik gyakrabban pcot- 

capillario véna, ritkábbon nv ocapillario arteriola 

/321 ТТАООГПМ, 1971/* A s som о séd со inVERM-caatomé- 

kát egymással közel derékszögű lefut ’oá csatornák
6. ábra/.

A coontszöveüben ug;;anágy territoriális tagozódás 

látható, mint a porcosüvetben, de a szerkezet ebben 

mőg kifojoze tefb. \ poreozövet ozerkozeti egységét 
chondronnak nevezzük, a csontszövet esetében ugyan
ezen struktúrát az ooteon /7* ábra/ képviseli,-amely 

gyakorlatilag egy H RS-csatomób '1 és a hozzát or- 

tozó H4VbRS-1emeerendee érből áll.

- a VOV 1 l ili-coatomék - kötik össze /5• •
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A HATTERS-lemezek azonban a cs on t ó11 ományn эк 

csak egyik, habár legjelentősebb része. Főleg csö
ves csontok keresztmetszetén látható, hogy a csont 
külső fel3zln'n ezzel párhuzamos 4-5 csontsejtrét 

get tartalmazó lemezrendszer /laminae generales seu 

fundamentales/ helyezkedik el* A csöves csontok na
gyobb központi velőüregét kevésbé szabályos, de az 

előbbihez hasonló, a belső csontfelszínnel párhuza
mos lemozrendszer foglalja el, amelyet az előbbiek
kel /laminae generales extcrnae/ elkülönítendő la
minae generales intemae névvel jelölik* A henger- 

ded HAVERS—1emezrendоzerek, valamint a külső ás bel
ső általános lemezrendszcrek egymagukban nem tudják 

töraöre kitölteni a teret, hanem közöttük szabályta
lan rések maradnának fenn. Ezeket töredékes, de még
is egymással párhuzamos lemezekből álló laminae in
ter cal,ares töltik ki* Ezek egy része a csont fiata
labb korban beljebb elhelyezkedett laminae genera
les externae-nek a maradványa a csont növekedése 

közben történt átépitődése során megmaradt töredék
kel, ill. régebbi, ugyancsak részben átépitett HA
VI* RS-rendszerek maradványa.
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4# ábra

Maceráit csont /substantia compact*/ hooazceiazo- 

lat. Az osteocyták oejtféozkeit nyilak jelzik.
Hí Havera-csatorna; Vs Vollem arm-*ca at oma.



- 32 -

5* ábra

Maceráit csent /substanti- compacta/ keresztcsi
szolat#
Hí Havere-csat crna | Vi Volkmarm-cas t orn a $ St la
minae snecialeoi It laminae intercalares.
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7* ábra
Maceráit csont /substantia compacts/ kereoztcsi- 

S2olat* A nyilak az osteon határát Jelölik*
Vs a két osteont összekötő Volkmaíin-csatorna*
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МТУAQ ÉS MÓDSZER

Vizsgál -ti anyagunk a Szolnok Rákéczifalva- 

Knstélydom! on /továbbiakbans SzRK/ 1962-ben Csalog 

Zsolt által feltárt temetőből származik. A lelet
mentő ásatás során 17B eirt tártak fel, amelyek kö
zött a kora-, ill. késő bronzkori ős gepida sirok 

mellett 72 avarkori is előfordult /CSALOG, 1963/*
A 72 avarkori csontvázmaradványból 67 került a J \T£ 

Embertani Intézetébe. Ebből a 67 leletből 58 csont- 

vármaradvány /a teljes avarkori 80,7 iS-а/ felelt 

meg a BORGOG IITT1 /1969/ által meghatározott köve
telményeknek, melyek a történeti koré csontszövet 
vércsoport meghatározásán ik lehetőségre vonatkoz
nak.

Az ABG vércsoportok maghatározásához sziva
csos szerkezetű csontmintákat használtunk /corpus 

vertebrae, femur ill. hur.:eruо epiphysis/. Ennek in
doka az, hogy a szivacsos csontállomány szerves a- 

nyag tartalma lényegesen magasabb, mint a kéregé 

/ROGERS és mtsai, 1952/, s igy szexológiai aktivitá
sa is magasabb* Ezt magyarázza egyrészt az a tény, 

hogy in vivo a szivacsos állomány gerendázatlinak 

öbleiben a vérképzésben fontos szerepet játszé vö
rös csontvelő helyezkedik el, - legalábbis bizony о
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életperlóduookban és/vagy bizonyos kórca körűimé- 

nyék között. Ez a térbeli szituáció# es a kontakt 

kapcsolat teremthet lehetőséget arra, hogy a sziva
csos állományt a szerclóglailag aktiv anyagok mint
egy "átitassák", A jelenség másik magyarázatául 
azok a lágyrészmaradványok szolgálhatnak, amelyek 

- gyakran még történeti körű csontanyagon is - fel
lelhetők.

A vércsoportok meghatározását kétféle vizsgá
lati módszerrel végeztük els

1, / 30YD /1933/ és CANDELA /1936/ abszorbci- 

éa módozorének módcsitott változatával бз
2. / COONS, CREECH és JONES /1941/ fluoresz

cens antitest metódusának LENGYEL /i960/ által csont
szövethez adaptált változatával.

A kétféle módszer párhuzamos alkalmazását szük
ségessé teszi az a tény, hogy az utébbl Időkben mind
inkább előtérbe kerülnek a klasszikusnak mondható ab- 

szorbciós módszer hiányosságai /ЖЕEME óo ОТТШ,1957; 
LENGYEL és NEMBSKÉRI, 1964i КОШ? és mtsai, 1965? KELLER- 
МЛШ, 1971? BODOR, 1973/, Ezek a következőképpen cso
port ^olthat ók. s

1#/ A eeontőrlet használatából eredő nem-apeci- 

fikue reakciók létrejötte, A csontőrlet antigénjei és 

a diagnosztikus savó antitestjei közötti kapcsolat 

erőssége függ az őrlet szemcsonagysdgátéli a finomabb
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őrlet-eluátum titerértéke alacsonyabb, másrészt a 

durvább öriet-eluátum titerértéke a szemcsék egy 

bizonyos nagyságáig megnövekszik és azután csökken 

/LENGYEL és SEMESKÉHI, 1963/.
2./ A csontőrletből a sserolégiallag aktiv 

anyagok nem oldódnak ki egyértelműen /KOUT éo mtsal, 

1965/ ill. az antigének aktivitása gyakran csökken
het* as antiszérummal való inkubáció alatt, sót né
mely esetben as antigének el is pusztulhatnak /LEH- 

GYEL, 1966/.

3*/ Az alkalmazott antiszérumokból eredő hiba
lehetőségeket arra a tényre vezethetjük vissza, hogy 

humán savó használata esetén az epefestékek felületi 

feszültség-csökkentő hatása gátolja as agglutináció 

létrejöttét. Ugyanilyen hatással számolhatunk a sa- 

v ban a koleszterin, szabad koleszterin észter és az 

össz lipoid frakció esetében.
4./ A reakció indikátoraként használt vörös 

vértestek alkalmazásának hátrányai /LENGYEL, 1973/. 

Tévesen negativ eredményt adhat a reakció, ha
a. / gyenge a vörös vértestek antigén tar

talma
b, / till sürU a ssusspenzió
c*/ a vizsgált savéban isohaema -glutinin 

lehet és ez a vörös vértesieket hemo- 

lizálja. A vörös vértestek előkezelése 

szintén fokozza a hemolitikus hajlamot.
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Ugyanakkor tévesen pozitív eredményt adhat
a próba, ha

a./ aspeeifikue pánagglutináci' következik
be

b. / synpesrio /pseudoagglutináció/ áll elé
tél sürü szuszpenzlé miatt

c. / hideg agglutináció jön létre az alacsony
hőmérséklet következtében.

A két módosított eljárással párhuzamosan vég
zett vizsgálatokhoz minden esetben ugyanannak a szi
vacsos szerkezetű coontmintának két, egymás melletti 
dar bját használtuk fel.
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Ай ABSZORPCIÓS MÓDSZER ELVI ALAPJAI ,S
МЕЛЕТЕ

Az abszorbciős módszernek gyakorlati tapaszta
latok alapján számos változata alakult ki /BQYD és 

BQYD, 1934? CANDELA, 1939; DERS, 1940; MATSCH, 1946; 
FURUHATA és mtsai, 1950; SALAZAR, 1951; THIIME és 

mtsai, 1956; WEINBERG és mtsai, 1959; SPáETH, I960; 

SPRINGER és YvTLLIALiSQÍT, I960; EZRA—СОНИ бз C OK, 1961? 

SCHV7VRZFISCHIR és LIEBRICH, 1963; KOUT és mtsai,1965/, 
amelyek közül az általunk használt, alábbiakban ismer
tetésre kerülő eljárás а KCUT és mts3i /1965/ által le
irt "4” módszer LENGYEL /1912/ szerinti módosításának 

tekinthető.
Л módszer elvi alapjai» az ismeretlen vércso

portú csont őrletét ismert vércsoportú és titer'rtékü 

diagnosztikus savéval hozzuk Össze, majd a diagnoszti
kus savéval ellentétes csoportú mosott vörös vértesie
ket adunk a rendszerhez. Arra, hogy létrejött-e anti
gén-antitest kapcsolódás a csontőrlet és a diagnoszti
kus savó szerológiailag aktiv anyagai között, a vörös 

vértesiek agglutinálódésóból következtethetünk,
A módos^ r menete:
1,/ Anyaggyűjtés és az anyag előkészítései

a,/ A vizsgálatra szánt csontmintát ketté
vágjuk, s egyik felét az abszerbeiós módszerhez hasz-
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náljuk fel, a másikat pedig a fluoreszcens antitest 

metódushoz tesszük félre,
b*/ A felhasználásra kerülő coontmintát a 

talajszennyeződésektől mechanikusan /kefével, ecset
tel/ alaposan megtisztítjuk és

c,/ golyós achát-malornb on 10 рт~ов átlagos 

szemcsenagyságú őrletet készítünk belőle,
2,/Az abssorbciÓB próba végrehajtása

a,/ Az őrlet 1,0-1,0 g-jáhos 2,2-2,2 ml 
li 256-os tlterértékü anti-A ill* anti-B diagnoszti
kus savét adunk /előállítja és "SKROTYP” néven for
galomba hozzál HÜMATI Oltóanyagtermelő és Kutató Inté
zet, Budapest/* Ugyanezt az eljárást végezzük el a 

BORGOGTIüI /1966/ szerint előállított anti-H "diag
nosztikus savéval", amely tulajdonképpen növényi 
/öle:: europeus/ magból izolált H-specifikuo phyto- 

haemagglutinin.
b*/ A csontőrletből és a diagnosztikus sa

vóból álló rendszerünket 4‘ C-on 3 órán át,
20°C-en 2 órán át ős végül 
37°C-on /termosztátban/ 1 

órán át inkubáljuk,
majd

c,/ különválasztjuk a savót a csontőrlet- 

tal /centrifugáláasali 25CO fordulat/perc, legalább 

3 percig/*
d./ A felülúszóból fiziológiás sóoldattal 

10 tagú, kettes faktoréi, mértani higit'si sort készí
tünk /a higitási sor egyes tagjainak térfogata 1,C ml/.
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e#/ A hi Itáni ост minden е ~y©s t agjáhoa 

asenos moroiyioágli /0t2 ml/ mosott - A1# J ill* f| 
eooportű - vörös vérteotek ficiolágiáo обо scuss- 

penzióját adjak.
?•/ A savé-vörös vértest répáséért 20 perc*» 

ig 20°€-m pihentetjük.

3»/ A reakció leolvasása
Aß a/;*' Intináció elmar adását vagy létrejöt

tét» ill. annak intenzitásét négyíokosatá asubjektiv 

skálán / 0» ♦ 9 4*» 444/ jelölve 2 —scores nagyításé 

binokuláris mlkrooskán ai elv сшак le.

4./ A re kelé értékeié aes
As egyes <*> bárom párbaaomoobél állá - min

ták positiv /apglutináeié létrejötte/ ill. negativ 

/^.. latiné óié elmaradása/ reakciói alapján a 8* ábra
sserint olvasható 1c a káráéaes cooatminta vércsoport 

típusa« ábrán a homogén, sötét körök as agglutinál 
ciá elmaradását /negativ reakció/*, a pontozott körök 

as agglutináeió létrejöttét /positiv reakció/ jelölik.
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A vércsoportú csont
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A FLUORESZCENS ANTITEST METÓDUS ELVI ALAPJAI C3

MENETE

A fluoreszcens antitest metódus /továbbiakban« 

FÁM/ eredeti formájában lágyrészekből készült frÍ33 

vagy gyorsfagyasztott metszeteken illetőleg bakterio
lógiai preparátumokon az antigén-antitest reakció in 

loco, szöveti kimutatására alkalmas /PEARS!v i960/, 

LENGYEL /1964/ módosításai - a csontszövet vizsgálha- 

tóvá tétele érdekében - az eredeti eljárást két alap
vető mozzanatában változtatják meg«

először, a vizsgálati anyagot - jelen esetben 

a történeti koró csontszövetet - speciális előkészí
tésnek veti alá,

másodszor, a diagnosztikus savót a fluoresz
cens festékkel megfelelő arányban és ellenőrzés mel
lett kapcsolja Össze,

A* első módosítás révén a csontanyag is alkal
massá tehető iamunfluoreozcenciá3 vizsgálatra, a máso
dik módosítás pedig a módszer érzékenységének és meg
bízhatóságának a fokozását szolgálja,

A módszer elvi alánjai« a reaktív antigéneket 

tartalmazó szövettani metszetre felvitt és fluoro- 

chréoaal egybekapcsolt antitestek pozitív esetben 

- az antigének szöveti lokalizációját is feltüntetve -
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precipitálódnak. Az antigén-antitest kapcsolódások 

helyén megkötődött fluoreszcens festék ultraibolya 

fény hatásúra, mikroszkóposon leolvasható, látható 

fényt emittál. Ez az u.n. direkt reakció sémája 

/9* ábra/.
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9* ábra

Л direkt típusú irxrunhieztokérniai reakció mechaniz
musának sémába* A nagyobb kör jelzi ne antigént, 

tőle jobbra az antitest van, rajta - a kisebb sötét 

kör - a fluorescein isothiocyanat molekula jelképe.
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A módszer menetet
1./ Anyaggyűjtés és az anyag előkészítőse:

a, / \z imraunfluoreszcenciás vizsgálatra 

a szivacsos szerkezetű csontmintának az abszorbci- 

és vizsgálat során félretett másik felét használ
tuk fel* Ebből lombfürésszel a minta valamennyi ré-

Оtegét tartalmazó, kb* 5 mm vastag és 1 cm alapte
rületi? hasábot vágunk ki*

b. / A vizsgálatra szánt csontmiatát з ta
lajszennyeződésektől mechanikusan /kefével, ecset
tel/ alaposan megtisztítjuk.

2*/ Az anyag rögzítése*
Az irodalmi adatok /ТН1ЕМЕ és ОТ ГЕН, 19571 

SMITH, 1963í LENGYEL, 19&6/ egyértelműen amellett 

szólnak, hogy a napvilágra ker"lt történeti koré 

csontokban szabad levegőn olyan változások indulnak 

meg, amelyek eredményeképpen fokozatosan csökken, ké
sőbb meg is szűnik szerolégiai aktivitásuk. Ezért a 

mechanikuson megtisztított vizsgálati anyagot megfe
lelő elegyitéoü alkoholos neutral-formollal fixálni 
kell /LENGYEL, 1975/.

Rögzítési időt 12-24 óra. A rögzítő oldat 

sötét üvegben tárolandó, mivel fény hatására a forma- 

1inban olyan bomlási folyamat indul meg, amelynek kö
vetkeztében az oldat vegyhatása erősen savanyú irány
ba tolódik el.
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3*/ Ab anyag kimosása*
A rögzítő oldatot a csontm±ntáb(5l annak 

immtmhlsztoléglai feldolgozási előtt 6 őrás csap- 

vizes, majd 2 őrás desztillált vizes mosással távo
lit juk el.

4./ MósztelenitŐ3S
A csontszövet szerves anyagainak tárgya- 

0LD./ már említettük a mésztelcni- 

tős szükségességét. Kezdetben a csontszövetet - an
nak hieztomorfológiai tanulmányozása cőljáből - oő-
aavao /MAXIMÖW ős BLOOM, 1931/ decalcináláonak ve-

*
tették alá» Később a savas ágensek köre ugyan bővült 

/ecetoav, hangyaoav, otb*/, de igy оев oldódott meg 

az a probléma, miszerint a különféle decalcinálé el
járások meglehetősen *'drasztikusak”* azaz kisebb-na- 

gyobb mértékben roncsolják a csontszövet szerkezetét. 

/Ez alól talán a legkeményebb "csontszövet”, a fog, 

jelent csak kivételt./ Egy szintetikus polianinooav, 

az etilén-diamin-tetra-acetát /Ы)Т\/, megjelenése 

- úgy tűnik - megoldotta ezt a problémát. Az utóbbi 
időkben a csontszövet fénymikroozk'nos /YüSIIIKI ,1974/ 

ill, elektronmikroszkópos /GOSHI és rat esi, 1973/ 
vizsgálatainál - különböző koncentrációs viszonyok 

mellett - leginkább ezt a deealcináló anyagot alkal
mazzák. áppen ezért a különféle savas decalcinálé el
járásokkal szemben, amelyek a történeti korú - amúgy 

is "lazább” - csontok szöveti szerkezetét súlyosan 

roncsolják, megváltoztatják hisztokémiai tulajdonsán

lásakor / 10.
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gait és meghatározhat at1ónná teszik szerológlal ka
rakterüket is? ezövetklraélő és semlegesre is beál
lítható vegyhatása miatt az etilén-diarain-tetra-ace- 

tát dl-, vagy tet ra-ná t rium s 'jónak /kereskedelmi 
né vem SELEKTRGTI Bg vagy КШИМЕХШ III ./ vizes olda
tát használtuk*

a. / A mG3stelenitendő csontminta minden 

g-jára 100 ral EDTA-val telitett, pH 7,4-re beállított 

McILÍ; ШТЕ /1921/ puffer oldatot számítunk. A puffer 

oldathoz detergen3ként BRIJ-35 oldatot adunk.
b. / A szivacsos szerkezetű csontmlnta 20°C- 

on *’f osszilízálódás nnak" mértékétől függően 72-120 

éra alatt válik metozhetővé. A mésztelenitő oldatot 

a csőntnintán 24 éránként célszerű cserélni.
c. / Mésztelenités után a csontminta rugal

massá válik, nem málékony és mindennemű szövettani 
feldolgozásra /paraffin-, celloidin-, polywacha-, 

ill* mélyhütéses-seáritáocв beágyazás, vagy egysze
rű gyorsfagyasztott metszetek készítésére/ kiválóan 

alkalmas•
d. / A coontminta mésst rtalmának csökkené

séről naponta készített rtg felvételek útján tájé
kozódhatunk. A felvételeken nyomon követhető a csont
minta radiológiai denzitásának fokoz itoe csökkenése.

e. / A mésztelenitő folyadékot a folyamat be
fejeződése után 12 órás desztillált vizes áztatáoaal 
távolitjuk el vizsgálati anyagunkból.
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f. / Vizsgálati sorozatként, rendszerint te
metőnként, egy-egy csontmintábél készített fagyasz
tott metszeten is célszerű ellenőrizni az elméoztele- 

nedés fokát, A cscntmlnta ugyanis még akkor is tartal
maz bizonyos mennyiségű messet, amikor radiológiai 
öenzitása már пега csökken tovább, ill, állaga már met
szésre alkalmassá vált, A tökéletlen mésztelenitéa 

után visszamaradd mészsdk ugyanis növelik az anyag au- 

tofluoreszcenciaját, csökkentve ezáltal az amúgy is 

halvány imnunfluoreszcencia jelenségét, ill, leolvas
hatóságának bizt onságát,

g, / Anyagunk elmésztelenedéaének mértékét fa
gyasztott metszeteken VOIGT /I960/ módszere szerint 

festett metszeteken, polarizációs mikroszkóp alatt el
lenőrizzük, A metszeteken topokémlai reakció kapcsán 

- ez a VOIGT eljárás lényege - kettős fénytörési*, kal- 

ciurmmaftálhidrosamát képződik, amelynek mennyisége az 

elmésztelenedés mértékével fordított arányban áll.

5. / Metszetkészitéss
A mészteLenitett és kimosott csontmintábél 

10-15 p vastag gyorsfagyasztott metszeteket készítünk,
6, / Az imraunhisztolégiai reakció előkészítése»

a,/ A festék» 4 vizsgálathoz MARSHALL és 

ratsál /1953/ javaslata alapján stabilitása, az anti- 

szérum fehérjéihez valé könnyű köthetősége és az anti- 

szérum szeroldgiai aktivitását nem befolyásoló előnyös 

tulajdonságai miatt a fluorescein isothioeyanát-ot 

/FITC; 10, ábra/ használjuk /gyártja és forgalomba 

hozza pl.: "DELTA" Chemical Works, Inc,?3 W.ŐOth
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Street, Hew York 23, N*Y*/, amely ас lmrnunhioEsto- 

kőmiai reakciók legindiffereaaebb "marker” any uba.

НО О

I /С02».

NCS

10. ábra
fluorescein isotblocyanat
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Ай FITG-t aminofluorescein-diacetát thio- 

foszgénes kezelésével RIGGS ód mtsai /1950/ állí
tották elő stabil formában.

b*/ Az antiszórum* onti-A ás anti-B lio- 

filizált hlperimiüun emberi vérsavó. Titérértéke 

1*256. /előállítja* НВШИ Oltóanyagtermelő én Ku
tató Intézet, Budapest/ Az anti-H savót "házilag” 

BORGOGííINI /1966/ szerint az ül ex europeus magvá- 

ból állíthatjuk elő. Ezen "áíagno3ztikU3 savó" ti- 

terórtóke megközelítőleg 1*256 /u.a. mint as ab- 

szorbclós módszer esetében/.

Az imrnunhisztolőgiai reakció megbízhatósága 

a végrehajtáshoz szükséges alapanyagok precis elő
állításán kivül az antiszórum és a fluoreszcens 

festék megfelelő / lequimoláris/ kapcsolódásának a 

biztosításán múlik. Az antiszórum Ó3 a festék megfe
lelő arányú kapcsolódásának ellenőrzése három lépés
ben hajtható végre*

cA. Az anti-A és anti-B savók fehérje tartal
mán гк meghatározása.

ß. Az anttazéru'iok fehérjéinek ellenőrzött 

arányú kapcsolása váz FITC-hez.
Az anti-A és anti-B ill. az FITC moleku

lák alkotta konjugátum féhé-je tartalmának meghatá
rozása.
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ad о(» Az onti-A és anti-B savók fehérje tartal
mát a módosított Biuret-reakeióval határoztuk meg 

/CORNALL és mteai# 1949/.
Ahhoz# hogy a fluoreszcens antitest reak

cióhoz az optimális arányú antitest-PITC konjugátu- 

mot állíthassuk elő, meg kell határozmmk a felhasz
nálásra kerülő antiszérumok fehérje tartalmát. A 

meghatározást 560 иц-оо hullámhosszra beállított 

spektrofotométerrel végezzük el úgy# hogy az isme
retlen fehérje tartalmú antiszérum leolvasott ered
ményeit egy standard fehérje oldat /human gamma glo
bulin/ kalibrációs görbéjéhez viszonyítjuk.

adß* Az antiszérumok fehérjéinek és a FITC-nek 

a kapcsolódási arányát adott hőmérsékleti körülmé
nyek és pH viszonyok esetén további két tényező ha
tározza meg:

először: a kiindulási oldatokban a fehérje 

ős az FITC mennyiségi aránya#
másodszor: egymasralmtásuk Időtartama*

Az antitestek és a FITC konjugálására az aláb
bi eljárás alkalmazható LENGYEL /1975/ szerinti

a. / A konjugáláshoz szükséges valamennyi ol
dat hőmérsékletét 25°C-on# vizfürdőn stabilizáljuk.

b. / Közben kiszámítjuk# hogy mennyi FITC-re 

van szükségünk 10 ml-nyí# ismert fehérje tartalmú 

antis zérusainkhoz# hogy 0#04Q mg pro mg fehérje ará
nyú konjugátumot alakíthassunk ki belőle /а 0#C40 

mg értelemszerűen a FITC mennyiségére vonatkozik/*
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c./ Oldjunk fel számított mennyiségű FITC-t 
8tO ml Otl M-oo Ua^ITO^ oldatban, majd tegyük ezt 
as oldatot is vízfürdőbe /25°C/; mivel azonban se 

FITC ebben ae oldatban bomlékony, oldás után 2 árán 

belül fel kell használnunk,
d,/ 1C,Q ml antis zérur: .hoz cseppenként, ál

landó rácogatás közben adjunk 2,3 ml 0,2 M-oo Ha^HPO* 

oldatot;
©./ majd ugyancsak cseppenként adjunk hozzá 

a 0,3 M-os HagHPO^-ben oldott festék teljes mennyisé
gét.

g./ Egészítsük ki oldatunkat 20,0 ral-re 0,85 

$-os NaCl-dal. Az oldatot közben keverjük !
h*/ As antitestek Ő3 a FITC kapcsolódásának 

biztosítására hagyjuk állni oldatunkat 25°C-on, víz
fürdőben 24 árán át,

á./ 24 éra máivá az oldat aljára kiülepede^t 

csapadékot centrifugáláesal eltávolítjuk /5*000 for
dulat /perc; 5 percig/,

j,/ A felülúszóból a fehérjéhez nem kötött, 

tehót szempontunkból felesleges FITC mennyiségét 
SEPHÜDEX 0-25 oszlopon való átszüréssel távolitjuk el.

A SESHADEX G-25 oszlopon átszűröd6 konjugátu- 

mot tartalmazó oldatból az első, má fluoreszkáló 

csepptől az utolsó, nőn fluoreszkáló cseppig terje
dő frakciót fogjuk fel.
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ad f* Ae »nti teot-FITC konjugátun festék tartal
mának meghatározása eg? standard festékeidat kon
cén tráciéjának éa fényabszorbciójónak kölcsönös vál
tozásait feltüntető görbe segítségével történik.

a, / A kalibrációs görbe felvételes pro* 

anal, tisztaságé FITC-t 0,01 M-cs foszfát pufferral 
pH 7,6-ra beállított 0,85 %-os NaCl-ben oldunk,olyan 

higitáaí sort készítve belőle, amelynek első tagja 

3,0 és utolsó tagja pedig 1,0 nikrogranm FITC-t tar
talmaz ral-enként* Ezután annál a bullámhosaenál ha
tározzuk meg a standard FITC higltásl sor egyes tag
jainak abssorbciéo értékeit, amelynél az antitesttel 
konjugált festékoldat macinális abszorboióját mérhet
jük. így az absnorbciénak és a koncéntrácl'nak olyan 

viszonyát ábrázoló görbét kapunk, amelynek felvétele
kor azokat az optikai denzitásra vonatkosé adatokat 

ia felhasználhatjuk, amelyeket a standard FITC oldat 

higitási sorának különböző tagjainál olvastunk le.
b. / A kenj ugatom FITC tartalmának meghatá

rozásához olyan hígítást kell készítenünk' /pH 7,6-ra 

beállított sóoldattal/, amelynek optikai denzitása a 

maximális abszorbció hűlléanhosоzán 0,2 ёз 0,6 egység 

közé esik. Feljegyezve a hígított konjugátárnunk opti
kai denzitását, az előzőekben felvett kalibrációs 

görbe segítségével meghatározhatjuk, hogy a kapott ér
ték milyen mikrogranm/ml FITC koncentrációnak felel 
meg* McKINNEY és mtsai /1964/ vizsgálatai szerint a
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már konjugált festők extinkcic's koefficiense a még 

nem konjugáltőnak csupán 88 %-a, Mivel standard ol
datunk konjugálatlan, a mérőoldat pedig már fehér
jéhez kötött, azaz konjugált formában tartalmazza 

a FITC-t, a fenti adat /88 %/ alapján korrekciót 

kell alkalmaznunk a konjugátum festék tartalmának 

kiszámításakor*
c./ A FITC és az antitestek mennyiségi 

arányát konjugátumunkban a még higitatlan konjugá- 

tumban meghatározott FITC mikrogramm/ml-eo koncent
rációjának, valamint az ugyancsak higitatlan konju- 

gátumbon meghatározott fehérje miiligrarm/ml-es kon
centrációjának a hányadosa adja meg* Ugyanakkor a 

konjugátumban az FITC koncentrációját optikai denzi- 

tásának és extinkciós koefficiensének hányadosa ad
ja.

7./ Az imrunhisztolégiai reakció kivitelezései
a, / Az EDTA-val mosztelenitett, 10-15 Я 

vastagságú, gyorsfagyasztott csontmetozeteket nedveo- 

kararában hozzuk össze a FITC-vei konjugált anti-A, 

anti-B ill. anti-Ii antitesteket tartalmazó savókkal.
b. / A metszeteket a nedveskamrában 37°C-on

3 órán át inkubaijuk.
c,/ A nedveskamrák feltárása utón a metsze

tekből a felesleges festéket pH 6,0-ra beállított 

МС1ША2Ш2 /1921/ puffer oldatban úsztatva oldjuk ki 
/20°С-оп 1 órán át/.
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d./A kimosott metszeteket kvarc tárgyleme
zen fiziológiás sóoldattal lefedve, ultraibolya fény
ben, mikroszkóp alatt vizsgáljuk.

8* Az immunhisztológiai reakció leolvasása* 

a*/Pozitív imnunhlsztológiai reakció /11* 

és 12. ábra/, azaz a csontszövet antigénjeinek 0з a 

diagnosztikus savó FITC-vel "jelzett" antitestjelnek 

kapcsolódása esetén in locc, jól körülírt, pontszerű, 

almazöld fluoreszcencia észlelhető a csontsejtek öb
leit körülvevő perilacunaris állománynak megfelelően 

/К eumann-hi l vely / .

11. ábra
Pozitív immunhisztológiai reakció* x40
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12* ábra
Pozitív inmunhisztológiai reakciói xl20

A pozitív reakciót adó coontmetszeteken az alma
zöld színben fluoreszkáló - az antigén-antitest kap
csolódások szöveti lokalizációját feltüntető - pontok 

száma, illetőleg emittált fényük intenzitása függet
len a csontminta szeroJbógiai aktivitásának intenzitá
sától.

b*/ Negativ iramunhisztológiai reakció /13* 

ábra/, azaz az antigén-antitest kapcsolódás elmaradá
sa esetén a fluorochrommal ”jelzett" antitestek tel
jes mértékben kimoshatók a metszetből, ezért halvány, 

egynemű, piszkosbaraa autofluoreozcencia észlelhető 

csupán*
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FLUORESCENS ANTITEST MÓDSZER EREDMÉNYÉNEK LEOLVASÁSAA

///. LEHETŐSÉG IV. LEHETŐSÉGII. LEHETŐSÉG V. LEHETŐSÉGI. LEHETŐSÉG

í
1. METSZET

oCo<C<

'üjb i
2. METSZET £PP

I
3. METSZET

Arrti-HAntí-H Anti-HAnti-H Anli-H

vércsoporti}
egyéné

A vizsgált 
csontnointa NSe (?)AB0ВA

14« ábra
A fluoreszcens antitest módszer kiértékelése, A 

görög betűk a diagnosztikus savók antitest típu
sait, a * szimbólum pedig az immun fluoré о z c eti- 

cia jelenségét, azaz pozitiv reakciót jelöl, A 

jel hiánya értelemszerűen negativ reakciót jelent.
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\Z АВЖ-ШЮ1 S . S FLUCR! -32СЫ15 ANTITEST

aópszip, eb: ш шМД

Ae absvorbei 'в teszttel és a módosítóit fluo
reszcens int1test metódussal végzett vércsoport meg
határozás a követkézé eredményeket /1* táblásat/ 

asolgáltattai

1* táblásat

AB3Z0RBCIS M. FLUOR. Д1Ш TEST M.

Esetősám SzázalékEsetszám SrásálékVéresőp*

22,41

54,13

10,96

54,13

10,34

32,75

24,13

24,13

10,34
8,62

13 19A

14 14В

140 11
614AB

6 5tíSe

ÖBSE.í 99,975858 39,97
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A vércsoport vizsgálatok eredményeinek ellen
őrző se - egyéb kontroll hiányában - matematikai sta
tisztikai úton történik. Legelterjedtebb /SCHWARZ- 
FISCHER és LIEBHICH, 1963í KELLERMANNv 1971, 1972; 
LENGYEL, 1971, 1972/ a FISHER /1949/ féle génfrek
vencia számítás. Emellett - főképp recens anyagon - 

használatban van /McARTHUR és PENROSE, 1951* THOIIA, 
1970/ a BERNSTEIN /1924/ féle génfrekvencia számí
tás és az ehhez kapcsolódé STETMS /1953/ féle szig- 

nifikancia analízis Is.
A két módszerrel elvégzett vércsoport megha

tározás eredményeinek matematikai statisztikai ellen
őrzését a nagyobb biztonság érdekében mind a FISHER 

/1949/, mind a BERNSTEIN /1924/ módszerrel elvégeztem.
pEzen számításokkal kapott génfrekvencia, X 

/technikai szempontból, az egyszerűsítés kedvéért a 

továbbiakban a gépelt szövegben a X /chi/ betű he
lyett as X jelet használjuk/ és probabilltásl értéke
ket tünteti fel a 2. táblázat.

A két médszer párhuzamos alkalmazásaként ka
pott eredmények tanulmányozásakor felmerül a kérdés* 

van-e az abszorbeiéo és a fluoreszcens antitest mód
szerrel meghatározott vércsoport típusok között szig
nifikáns különbség a történeti korú csontszövet ese
tében ? A kérdés felvetése azért is indokolt, mert 
LENGYEL /1975; ill. személyes közlés/ hasonló vizsgá
latokat végzett recens anyagon. Eredményei a követke-
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2# táblái! nt

IFISHER I BERNSTEIN 

\BSZORBCI S MÓDSZER
Génfrek
vencia

BERNSTEIN 

FLUOR.ANTITEST METÓDUS
FISHER

0,240

0,256

0,503

0,308

0,321

0,459

0,274

0,212

0,513

0,274

0,212

0,513

P

q
r

ÜSSZ.Í 0,999 0,9991,088 0,999

X2 0,0003656,099 7,280 0,001402nr
1>P>0,1 1>P > 0,1
erősen szignifikáns

99 > P > 90 99 > P > 90
nem szignifikáns

zőkben foglalhatók össze*
Klinikailag vérből /kereszt a glutináci's mód

szerrel/ 917 egyón ÄB0 vércsoportját határozta meg. Ez 

képezte "standard“ sorozatát* Ugyanezen egyéneknél csont
szövet on is meghatározta a vércsoport tulajdonságot mind 

az abszorbciés. mind a fluoreszcens antitest módszerrel.
A kapott adatokat összevetve ágy találta, hogy

1./ A vérből /kereszt agglutinálóval/ ill. a 

csontszövetből fluoreszcens antitest módszerrel meghatá
rozott vércsoportok 97,28 $-ban azonosnak bizonyultak.
Ez tehát azt jelenti, hogy a klinikailag rutinszerűen al
kalmazott és általánosan elfogadott vércsoport méghatáró-
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zás eredményei köpött ainca lényeges különbség#
2#/ A csontszövetem abszorbei's ill# fluoresz

cens antitest módszerrel kapott eredmények matemati
kai statisztikai összehasonlítása extrém szignifikáns 

/P< 0#1 %/ értőket adott, tehát ugyanazon recens anya
gon a két módszer eredményei lényegesen eltérőek vol
tak#

3./ Az abozorbcióo ée a fluoreszcens módszer 

csontszöveten történő párhuzamos alkalmazása a bioló
giai értelmezésben is tükröződő differenciát muta
tott« nevezetesen a FISHER-féle génfrekvencia analízis 

a fluoreszcens antitest módszer esetében nem szignifi
káns /90 >P > 70/, mig az abszorbciéa módszer esetén ш* 

trém szignifikáns /P< 0,1 %f értéket adott.
Sajnos a vérből ill# csontszövetből abszorbcióe 

módszerrel meghatározott adatok összevetése ezidáig 

nem ismeretes.

Ennek ellenére a fentiek alapján megállapítható, 

hogy recens anyagon a fluoreszcens antitest módszer 

szolgáltatta eredmények megbízhatóbbak, mint az abszorb- 

ciós módszer hasonló adatai.
Visszatérve eredeti kérdésünkre /van-е a két 

módszer eredményei köz"tt szignifikáns különbség törté
neti kcrú csontszövet vizsgálata esetén/, a választ ma
tematikai statisztikai úton, a kentingoncia táblás ana
lízis alkalmazásával adhatjuk meg /3# táblázat/#
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3. táblásat

А В 0 AB NSe össs.
Fluor.antitest metódus 19 14 14 6 5

13 14 11 14 6
32 28 25 20 11 116

58
Abszorbei's módszer 

összesen:
58

X2/4/* 4,7667

50 > P > 30 

nem szignifikáns

A két módszer eredményei között kontingencia táb
lás analízissel nem lehetett szignifikáns különbséget 
bizonyítani, /lnnék oka valószínűleg az alacsony eset- 

szára /к» 58/; ¥,ö, BEGGYEL jóval magasabb reprezentációs 

értékű /$«917/ sorozatával !/ Ezzel szemben, ha a ka
pott abszolút adatok alapján határoztuk meg az ЛВ0 gének 

gyakoriságát, akkor а Xе' teszt probabilitási értéke /2. 

táblázat/ alapján a fluoreszcens antitest módszer 

99 >P>90 szinten nem szignifikáns, míg az abszorbeiős 

módszer erősen szignifikáns eredményt adott mind a két 

/FISHER- ill. BLRUSTEUí-féle/ génfrekvencia ssámitási 
módszerrel /V.c, L ÜGYEL recens anyagon vógzett ugyan
ilyen vizsgálati eredményeivel/.
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Noha a két külöiböző módszerrel végzett vér
csoport vizsgálatok eredményeinek abszolút értékelt 

összehasonlítva statisztikailag értékelhető szignifi
káns differencia nem mutatható ki, az eredmények más 

sikú értékelése /a génfrekvencia analízis/ a két 

módszer értéke között, a biológiai értelmezésben tük
röződő differenciát mutat*

Ez az észlelt különbség a vizsgált történeti 
népesség ozeroreenetikni egyensúlyára vonatkozik*Mig 

a fluoreszcens antitest módszerei a genetikai egyen
súly meglétére utalé értéket kaptunk, árkiig 

ugyanez az érték az abezorbciés módszer esetén a gene
tikai egyensúly hiányát bizonyította* Utóbbi 
eredmény elfogadható volna abban az esetben, ha a 

vizsgált temető feltártságára vonatkozó régészeti in
formációk csak részleges feltárásról tájékoztatnának, 

vagy, ha az általunk vizsgált csontminták a teljes te
mető 3iranyagának csak elenyésző százalékát képvisel
nék* Az "Anyag ős módszer” c. fejezetben Ismertetett 

idevonatkozó adatokra hivatkozva megállapítható, hogy 

vizsgálati anyagunk reprezentációs értéke megfelel Л 

NEMESKÉRI /1970/ által lefektetett paleodemográfiai 
vizsgálatok értékelhetőségére vonatkozó követelmények
nek* Ezért a temető feltártsági foka és mintasoroza
tunk reprezentációs értéke ismeretében az abozorbciős 

módszer eredményeit nem tartjuk szerogenetikai szem
pontból értékelhetőnek, azaz a - későbbiekben ismerte
tésre kerülő - szerogenetikai elemzést a fluoreszcens 

antitest módszer eredményei alapján végezzük el*
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A kot módszer párhuzamos alkalmazásából kapott 

abszolút adatok százalékos megoszlását - az egész te
metőre, tehát nem síronként!, azaz egyedenkénti össze
hasonlításra vonatkoztatva - mutatja a következő ábra
/

%
N-58. AMШ.Vo

FÁM

5o

1i %lo. . i m% m% %
% 1%I10 * ■ •g% •gi2

ЛЬ NS«А Оъ

15. ábra
Az 4В0 vércsoportok százalékos megoszlása, AMi abszorb- 

clds módszer; FAMt fluoreszcens antitest metódus.

Az ábrából jól kitűnik -amelyet a génfrekvencia 

számítási értékel is bizonyítanak hogy a két mód
szer között az AB csoportúak abszolút számának százalé
kos eloszlása tekintetében mutatkozik a legnagyobb el
térés. Más szóval a két módszer közti szerogenetikai 
egyensúlyra vonatkozó különbség az egész temetőt ille
tően az AB csoportúalmái észlelhető differenciára ve
zethető vissza.
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Mielőtt folytatnánk a két módszer eredményeinek 

összehasonlító analízisét, feltétlenül tisztáznunk kell 
egy lényeges - máig sem lezárt - kérdést. Az eddig be
mutatott táblázatokon /1. és 3./ ill. ábrán /3./ srere- 

pel az ÍJSe /nonszekrétor/ megjelölés. Ez gyakorlati
lag mindkét módszer esetén /lásd 8. és 9. ábra/ a vizs
gálati minta három párhuzamosának negatív reakcióját 

jelenti. Elméletileg az ilyen eredményeket kétfélekép
pen értelmezhetjük, s ez a kétféle álláspont alternál
va található az irodalomban.

1./ A vizsgálati minta vércsoportja meghatároz
hatatlan /«*?/ /LEMGYEL, 1975/.

2*/ A vizsgálati anyag hipotetikusan a nonszek- 

rétorokhoz* sorolható /KELLERM4Ш, 1972/.

A magunk részéről a három párhuzamos alkalmazá
sa esetén negativ reakciót adó mintákat statisztikai
lag a nonszekrétor státusúikhoz soroljuk függetlenül, 

hogy ezek "valódi" nonszekrétorok és/vagy post mortem, 
a dekompozició hatására kialakult állapotot tükrösnek. 

/А nonszekrétorok statisztikai értékelésére egyébként 
a későbbiekben még visszatérünk./

^Nonszekrátoroknak nevezzük élettani szempontból azokat 
az egyéneket, akik testnedveiben vércsoport aktiv anya
got nem lehet kimutatni. Pnleoszerolégi ni szempontb'l 
nonszekrétor státusúnak nevezünk minden olyan mintát, 
amely csontszövetében a vércsoport aktiv anyagok nem 
érik el a kimutathatóság határát /0,02 %/. Természete
sen ez az eset a dekompoziciés hatások eredményeképpen 
is előfordulhat*
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A két raédaser párhuzamos alkalmazásaként ka
pott eredmények vércsoportonként! eloszlását éo osz- 

ozehasonlitását as alábbi táblázat /4. táblásat/ szem
lélteti»

4. táblázat

Abozorbciés m. Fluor.antitest m, vércsop.-kénti es.sz.
HSe ÖS3S.ВA AB0Vércsop, Esetsz.

A 13 12 131
/92,30/ /7,60/

В 14 1 112 14——
/7,20/ /85,70/ /7,20/

0 1111 11
/1000/

/14,ÍV /7,10//21И 7/42,00/ /14,2 / 

/66,|й/

14AB 14

6 6HSe 2
/33,3 /

össz.s 58 19 14 14 6 5 58

As AM ée FÁM alkalmazásábé1 kapott eredmények ösz- 

szehasonlitásáhél - a táblázatból /4. táblázat/ - is jól 
leolvashatván a következeket állapíthatjuk mse«
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1. / A vizsgált 58 csont vámaradványból 43 eset
ben /74»! %/ a két módокer eredményei megegyeztek.

2. / As 58 vizsgálati mintából 15 esetben /25*9%/ 
a két módszer eredményei különböztek*

3*/ Legnagyobb fokú egyezés a 0 csoportúalmái; 
az A csoportúnknál ill. а В csoportúnknál /100 

92*3 % ill. 85*7 95/ tapasztalható.
4./ A legnagyobb fokú eltérés a nonszekrétor 

/KSe/ státusúaknái ill. az AB csoportúaknái /66,6 % 

ill, 56*9 95/ figyelhető meg.
5*/ A megegyez5 esetek 81*3 %-a az А, В ill. О 

csoportúnk esetében fordult elő, mig a nonszekrétor 

státusúnkra ill, AB csoportúnkra a megegyező esetek 

csupán 18*7 9Ua jutott*
6./ A két módszerrel kapott vércsoport típusok 

megoszlása azt mutatja, hogy a legnagyobb fokú "szórás" 

az AB csoportúaknái jelentkezik.

Összefoglalva: az abszorbcios és a fluoreszcens 

antitest metódus eredményei között a biológiai értelme
zésben is tükröződő differenciát tapasztaltunk* E kü
lönbség oka az, hogy az AB csoportúnk esetében a két 

módszer eredményei jelentősen eltérőek voltak. Mivel az 

abszorbcios módszer alkalmazása gyakran AB többlethez 

vezet /KOUT* VACIKOVA és STLOUKAL, 1965; BODOR, 1972/, 

ezért a -következő részben ismertetésre kerülő - Szolnok 

Rákéczifalva-Kastélydcmb temető avarkori csontvázanya
gának vércsoport vizsgálati eredményeiből levonható kö
vetkeztetések megtételekor a fluoreszcens antitest me
tódus adta eredményeket vesszük figyelembe.

/
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SZEROGIfllTIKAI ШТ1Ж1;ь,,В

Ай avnrkorbél származó temetők közül ж aláb
biak /5* táblásat/ ABO vércsoport vizsgálatát végez
te el LENGYEL /1975/* Kivételt képes a Kunszállás te
mető, amelynek vércsoportját VARGA /1973/ határozta 

meg, /А vizsgálatokat valamennyi temető esetén a flu
oreszcens antitest módszerrel hajtották végre./

Külön táblázatban /6, táblázat/ részletezzük az 

Alattyán temető 3, a régészeti mellékletek alakján kro- 

nolégiailag határozottan elkülöníthető /KOVRIG, 1963/ 
csoportját#

Gyakorlati tények bizonyítják, hogy as a két 

népesség, amelyben as ABO vércsoport rendesen antigén
jeinek megoszlási gyakorisága hasonló, feltehetően 

ugyanabból az Ő3Í etnikai törzsből származik# Ez a 

megállapítás beláthatatlan jelentőségűvé emelte a gén
frekvencia számítás értékét recens és történeti népes
ségek vizsgálatánál. /Pl# MOURAHT és mtsai /1958/ el
készítették az \B0 vércsoportok "földrajzi világatla
szát", amely alapján számos értékes és érdekes /humán
genetikai, pathologiaí, evolúci's, 3tb./ következtetést 

vontak le#/ Az ’\B0 vércsoportok megoszlásának vizsgála
tát a recens népességek esetében ma már kiterjedten al
kalmazzák a különböző etnikai csoportok u. s, "geneti
kai távolságainak becslésére# A következőkben megkisé-
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reljük az általunk vizsgált avarkori népesség csopor
tot "helyére tenni" szerogenetikai profiljuk alapján.

Korábbi vizsgálataink /BODOR* 1973/ alapján 

megállapítható, hogy a kérdéses avarkori pcpuláció- 

-réseleg szerogenetikai nrofilja nem Illeszthető be
le McARTHUR és PEuROSE /1951/ különböző európai orszá
gokra vonatkozó jelenkori génfrekvencia értékei közé.
Az 5, táblázatban összegezett, régészeti szempontból 
avarkorinak minősített "populáció"-val történő össze
hasonlítást a 7* táblázat szemlélteti,

A 7. táblázat adataiból világosiin kitűnik,hogy 

az általunk vizsgált avarkori népesség csoport éo ugyan
azon korból /711,-IX, 3zásad/ származó avarkori "popu
láció” szerogeaetikailag nem szignifikáns, másszóval 
közös etnikai eredetűek.

A régészeti, paleoantropológiái, paleodemográfi- 

ai, stfc, kutatások alapján azonban ma nár szinte biztos
ra vehető, hogy az avar elnevezés egy meglehetősen hete
rogén népességet renrezentál /LIPTAK, 1969/, Est a tényt 

legszemléletesebben az Alattyén temető demonstrálja, 

amelynek részletes régészeti /KCVRIC, 1963/, antropotaxo- 

noraiai /ЫРТ 'К, 19бВ/ és szerogenetikai /LE; 1 GYED, 1975/ 

vizsgálatai szerint az avaroknak kronológiailag és etni
kailag három "komponense" mutatható ki a Kárpát-medencé
ben,

Mivel az 5, táblázatban feltüntetett temetők kro
nológiailag jóformán átölelik az egész avarkort, ezért 

a következőkben megpróbáljuk szűkíteni a kört* azaz az
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általunk vizsgált avarkori temető szerogenetikai
profilját a már ugyanilyen seempontbdl elemzett, 

ugyanezen korbál szármázd temetőkkel hasonlítjuk 

Össze /8-16, táblázat/#
Az összehasonlításkor a hárem párhuzamos

sal egyaránt negativ reakciókat adó /általu ik non- 

szekretornak, mások által meghatározna táti onn ak mi
nősített/ mintákat figyelmen kivül hagytuk# kijárá
sunkat gyakorlati tapasztalatok indokolják*

1./ Korábbi /nem publikált./ vizsgálataink 

szerint a keni-ingénél a táblás analízis lényegében 

azonos eredményt szolgáltat akker is ha a
a./ HSe státusú mintákat is értékeljük,

vagy ha
b#/ ezeket nem vés zálc figyelembe.

Példaként megemlíthetjük, hogy a két módszer 

/АМ éo РШ/ összehasonlitó elemzésekor a nonszekré- 

torok figyelembe vételével ill# ezek kihagyásáv 1 

egyaránt nem szignifikáns értéket kaptunk. /X továb
bi bizonyítékokat később említjük./

Nem értékelheti továbbá a Keszthely-Városi 
temeti, III 111# a Keszthely-Fenékpuazta temeti ala
csony eset számuk /11*31, ill* 11*24/ miatt#

Az összehasonlítások eredményeként egy esetben 

/Sopronkihida/ erősen szignifikáns eredményt kaptunk# 

/Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezen temeti "né
pessége” szerogenetikai szempontból nem mutat hasonló
ságot az avarkori mintaoorosattal# Ráadásul a régésze-
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ti Információk /TÖRÖK, 1963/ szerint a temető lelet- 

anyaga a frankokra jellemző !/ A fentiek figyelembe 

vételével ezt a temetőt sem értékelhetjük.

A nem szignifikáns eseteken belül azonb m a 

ill. a probabilitáai /Р/ értekek nagyságátу 2
X /3/
meghatározva a hasonlóságok /"nem szignifikáns" kva
litások/ csökkenő értékrendü sorozatba állítása vá
lik lehetségessé, bet a 17. táblázatban 8s zegerzc.k.

A 17. táblázatból megállapítható, hogy a leg
nagyobb fekú hasonlóság az Alattyán II népesség cso
porttal mutatkozik. /А biztonság kedvéért ebben az 

esetben az összehasonlítást a nonsaekrótorok figye
lembe vételével is elvégeztük. A kapott eredmények 

- X2//l/e 0.621; 99 >P >95 

nyitják, hogy az öoszehasonlitasban nem észlelhető 

lényeges különbség akár értékeljük a nonezekrőtoro
kat, akár nem./

- ez esetben is azt bizo-

Bár a meghat ár о zá s1 eredmények ilyen sorrend
be állítása nem jelent feltétlenül etnikai hasonló
sági fokozatokat is, de bizonyos tájékoztatás szem
pontjából kétségtelenül hasznos. Nevezetesen azt mond
hatjuk, hogy az általunk vizsgált /SzRK/ av írkori te
mető népessége az Alattyán II népesség csoporttal mu
tat nagyfokú szerogenetikai hasonlóságot; éo ez alap
ján feltételezhető a szoros etnikai kapcsolat is. Er
re utal az a tény, hogy mind az Alattyán II kronológi
ai csoport, mind a SzRK temető avarkor! oirmelléklete- 

iben a préselt ovveretek voltak a jellemzők /KOVRIG,
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1963/* ioetünkben tehat a régészeti hasonlóságok té
nyét egy aáoirányű, a pnleoozorolégini vizsgálat ered
ményeivel is eg lehetett erősíteni, illetőleg bizo
nyos értelemben véve /szerolégiai hasonlóság/ !ti lehe
tett egészíteni*

A aztrolőgi ii szempontból megvizsgált avarkori 
temetők földrajzi eloszlását /16„ ábra/ megfigyelve 

azt tapasztaljuk* h gy a Szolnok Rákoczifalva-áastély- 

damb temetőhöz térben is /kb. 40 km/ legközelebb az 

Alattyán temető áll*

Összefoglalva* a Szolnok Rákőczifalva-Kastély- 

do b temető avarkor! anyaga a rendelkezésre állé* sze- 

rolégiailag megvizsgált avnrkcri temetők közül az 

Alattyán II kronológiai csoporttal mutat régészeti és 

paleoszerolőgiai hasonlóságot, A temető - amelyből vizs
gálati mintáink származnak - térben ic /kb, 40 km/ az 

Alattyán, temetőhöz áll legközelebb*
V -A

N
/ V**\

J *V*-__ \

>(
,~rr-x.,._í

!
i Bágyogszovát Szolnok /

Rákóczi falva-kastélydomb

40km W

/

/

Г'
')

< Alattyán?
//'•->

/ Kunszállást.-,
дl. Keszthely Д 

1 д
\ Keszthely-Fenekpuszta

;•

Szék szardд 
- Palánkpuszta

Mélykút rJ•-*
/■X.v

A«/'
1-2000000

50 km0_/
/•

16. ábra
Avarkori temetők földrajzi eloszlása



ÖSSZ.A vércsoportok numerikus ős százalékos megoszlási
%Temető neve AB ?A В 0

62 2351, Alattyán 50 2983
26,38 100,0012,3435,32 21,28

682, Bágyogszovát 414 17 1023
14,70 99,995,8333,82 20,59 25,< 0

3. Keszthely-Városi 
temető, III

4. Kessthely-Fenék- 
puszta

5. Mélykút—Sóm 
dűlő

6. Sopronkőhida

5 3117 10 8
32,36 16,13 100,003,2325,8022,50

6 245 2 38
99,9912,500,3333,33 2QP3 25,00

12 4 481111 10
8,33 100,0020,83 25,0022,92 22,92**

dI к 26 9251019 32'dto 28,26 20,65 10,88 5,43 100,0043,78
$I

7. Szekszárd-Palánk- 
puazta

8. Kunszállás

14 12243 2730 0
6,5611,47 99,9935,24 22,1325,29in

5 4519 1110
99,9942,22 24,44 11,1122,22

665162 4083177 203összesem
26,62 30,52 24,36 12,48 6,01 99,99
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6* táblásat

тA vár csoport ok numerikus 'és'
zalekos megoszlása

osa-Kronolágiai 
Coopertók Összesen

%?A Б AB0

65l.Alattyán I 30 13
20,00 46,15 20,00 10,78 3,07

7 213 100,00

4 702*Alattyán II 917 18
31,43 24,28 25,71 12,86 5,71

22
99,99

27 36 19 13 5
27,СО 36,00 19,00 13,00 5,00

1003.Alattyán
100,00III

62 83 50 29 11
26,38 35,32 21,28 12,34 4,68

235бззяезеп:
100,00

7. táblásat

AB IiSeВ öosseoen0A

Avarkori 
"populáció" 665162 83 40203177

614 5 5819 14SzRIC

196 217 176 7234509összesen:

X2/4/* 2,244

70 > P > 50 nem szignifikáns
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8« tábláz it

Temető neve В ABОА összesen

62 81 50Alatt у fin 22431

6 5319 14 14SeRK

81 95 64 37 277összesen

?X уз/»1,503
70 > Р > 50 nem szignifikáns

9* táblázat

Temető neve A В AB összesenC

64Bágyogszovát 14 17 1023

19 14 14 6 53SeRK

20 31 16 117összesen 42

x2nr 0,663
90 > 7 >70 nem szignifikáns
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10. táblázat

Temető neve В ABA озакезеп0

Málykát-Sánc
dűlő

12 4410 1111

614 14 53SeRK 19

9724 25 1830összesen

2x /зЛ 4»311
30 P >20
nem szignifikáns

11. tábláz it

Temető neve В ABA 0 összesen

26 19 32 10Sopronkőhida 87

19 14 14 6 53SeRK

45 33 46 16 140összesen

X2/3/e 16,138 

1 >P>0,1
erősen szignifikáns

.У \'з ■ . !
:■

■

V,
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12. tábládat

Temető neve ABA В О öodzenen

SzekSEnrd-
Palánkpuszta

30 43 27 14 114

619 14 14SzRK 53

16749 57 41 20iösszesen

2x /yn 2#826
50 > P >30 nen szignifi- 

káno

13. táblázat

ABTemető neve összesenВ 0A

455Kunszállás 10 19 11

6 5319 14 14SzRK

9329 33 25 11összesen

i:.X /3/* 3,364

50 > P > 30 nem szignifi
káns
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14* táblázat

Temető neve В 0 ABA összesen

Alattуán I, 63913 28 13

619 14 14 53SzRK

11632 42 27 15összegen

5*555
20 > P > 10 nem szignifi

káns

15. táblásat

Temető neve В összesen0A

66Alattyán II. 17 18 922

619 14 14 53SzKK

31 32 15 11941összesen

C./3/« 0fl68

99 > P > 95 nem szignifikáns

X
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16. tábláéit

Temető neve ВA 0 AB öaaeesen

Alattyán III. 27 36 19 13 95

619 14 14SzRK 53

46 50 33 148ösozeaen 19

X?/2/*2 2f6?2 

50 >P > 30 nem szignifikáns

17. táblázat

Temető neve PY2X /3/

0,168Alattyán II. 99 > P > 95

0,663Bágyogszovát 90 > P > 70
Alattyán /teliее/ 70 > P > 501,503
Alattyán III. 2,672 50 > P > 30
S zekoaárd-Palánk- 
pusztn 2,826 50 > P > 30

3,364Kunaz íllás 50 > P > 30
Mályfcút-Sáncdtilő 30 > P > 204,311
Alattyán I. 20 > P > 105,555
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ÖSSZEFOGLALÁS

A dolgozatban két fő kérdésre kerestem a vá
laszt I

1,/ Von-e különbség az abssorbciés módszer és 

a fluoreszcens antitest metódus eredményei között a 

történeti korú csontanyag ABO vércsoport meghatározá
sát illetően ?

2,/ Az általunk vizsgált temető a rendelkezé
sünkre álló, szerológiailag már elemzett azonos korú 

temetők közül melyikkel mutat hasonlóságot szeroló- 

gioi profil tekintetében ?

Ad 1* Az abszorbciós módszer éa a fluoreszcens 

antitest metódus eredményei között a biológiai értel
mezésben is tükröződó differenciát tapasztaltunk, E 

különbség egyik, leglényegesebb oka az, hogy az ab
szorbciós módszer az AB csoportúnk ©oetszáraát nagymér
tékben megnöveli. Ezért a vércsoport meghatározás ered
ményeiből levonható következtetéseket a fluoreszcens 

antitest metódus szolgáltatta eredmények alapján tettük 

meg.

Ad 2, Vizsgálati anyagunk - a Szólnék Rákóczi- 

falva-Kaotélydomb temető avarkori részlege - a szero- 

lógiailag már elemzett avarkori temetők közül az 

Alattyán II, kronológiai csoporttal mutat legnagyobb 

fokú szerogenetikai hasonlóságot.
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Ezúton mondok köszönetét Dr.LENGYEL 1ШЕ 

/Budapest/ orvos-antropológusnak, akinek elméle
ti és gyakorlati segítsége nélkül ez az érteke
zés nem valósult volna meg. /Külön köszönet a 

11.-13. ábrák átengedésért./ Dr.LIPTÁK PÁL /Sze
ged, JATE Embertani Intézet/ tanszékvezető egye
temi tanárnak köszönöm, hogy intézetében lehető
séget biztosított a vizsgálatok elvégzésére. Dr. 

CSILLIK BERTALAN /SZOTE, Anatómiai, Szövet- és 

Fejlődéstani Intézet/ tanszékvezető egyetemi ta
nárnak az értekezés megírásához ill* a kiegészí
tő vizsgálatok elvégzéséhez nyújtott segítségé
ért mondok köszönetét. BjEI IBOLYA titkárnőt az 

értekezés technikai kivitelezéséért illeti köszö
net.

Ezenkívül mindazoknak hálával tartozom, 

akik munkámat közvetve vagy közvetlenül támogat
ták.
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SZEGEDI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete

Igazgató: Dr. Csilllk Bertólan egyetómi tónár 
Szeged, Kossuth Lajos sgh 40. Telefon: 14-325, 11-435, 12-743 

Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 512.

Bírálat

Bodor Tibor: "Az emberi csontszövet paleo- 
szerológiai vizsgálata. Módszertani és sze- 
rogenetikai értékelés" c. egyetemi doktori 
értekezéséről.

Szerző 95 oldal terjedelmű, 105 irodalmi hivatko
zást tartalmazó, 7 fénymikroszkópos felvétellel, 9 vonalas 
ábrával és 17 táblázattal illusztrált doktori értekezésé
ben ismerteti az emberi csontszövet paleoszerológiájára vo
natkozó vizsgálatait, melyeket a JATE Embertani Intézetében 
kezdett meg, s melyek egy részét a "Humangenetik" c. folyó
iratban 1974-ben angol nyelven publikálta. Értekezésének 
központjában a Szolnok Rákócziialva-Katélydombi avarkori te
metőből származó csontvázmaradványokon végzett ABO vércso
port-meghatározásai állanak. A vizsgálatokat egyrészt az ál
talánosan elterjedt Boyd-Candela-féle abszorbciós módszer 
módosított változatával, másrészt az utóbbi években beveze
tett Lengyel-féle fluoreszcens antitest módszerrel végezte 
el. A kétféle módszer eltérő eredményeket adott a vizsgált 
történeti népesség szerogenetikai egyensúlyára vonatkozóan. 
Mig a fluoreszcens antitest módszerrel végzett vizsgálatok 
a genetikai egyensúly meglétére utalnak, addig az abszorb
ciós módszerrel végzett vizsgálatok a genetikai egyensúly^ 
hiányát bizonyítják. E különbség az abszorbciós módszer^lé
nyegéből fakad és gyakorlatilag az AB csoportúak^esetszámá
nak nagymérvű megnövekedésében nyilvánul meg.^Ezért a szer
ző az abszorbciós módszer szolgáltatta eredményeket nem 
tartja értékelhetőnek, s ezért a szerogenetikai értékelés
nél a fluoreszcens antitest metódussal kapótt,ad§toka$ yeszi 
figyelembe. Az általa vizsgált avarkori temető^nepessegenek 
ill. a már mások által elemzett hasonló korú népesség-cso
portoknak a szerogenetikai profilját matematikai statiszti
kai módszerrel hasonlította össze. Az összehasonlitás ered
ményeként megállapította, hogy vizsgálati anyaga az Alaty- 
tyán II. kronológiai csoporttal mutat legnagyobb fokú szero
genetikai hasonlóságot. Azt, hogy ez a két népesség-csoport - 
közös etnikai eredetű, a régészeti információk is alátámaszt
ják.

Bodor Tibor értekezése mind formai, mind pedig tar
talmi szempontból maradéktalanul eleget tesz az egyetemi dok
tori értekezésekkel szemben támasztott kivánalmaknak. A disz- 
szertáció nyelvezete megfelelő, stilusa tiszta, világos, el-
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vontsága mellett is jól érthető. Külön érdeméül tudható 
be, hogy paleoszerológiai kutatásainak eredményeit álta
lános biológiai és etnikai szempontok alapján is értel
mezi. Egyedül illusztrációs anyagának kissé eklektikus 
volta kifogásolható; amennyiben az értekezés publikálás
ra kerül - amire Egyetemünk Studia Medica sorozata al
kalmas közlési fórumnak látszik - úgy a fluoreszcens 
immunhisztokémiai mikrofotogrammok további kiegészíté
sét fogom javasolni.

Ettől függetlenül azonban Bodor Tibor munkáját, 
mint kiváló doktori értekezést, elfogadásra ajánlom, 
számára, doktori szigorlatainak megfelelő szintű letéte
le esetén, a summa.cum laude egyetemi orvosbiológiai doktori cím megadását javáslóm.

Szeged, 1976. szeptember 20
& 7§Apb § • Dr.Csillik Bertalan

tanszékvezető egyetemi tanár 
a biológiai tudományok doktora
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