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BEVEZETÉS

Magyarország Európa szívében, a Kárpát-medencében fekszik. A vidék a civilizáció

hajnalától fogva emberlakta hely és kultúrák keveredésének színtere. A magyarság sok

népnek az ötvözete, amelyek az őskőkortól napjainkig telepedtek le a Kárpát-medencében.

Egy ilyen csoportot alkottak a kunok is. A kunokról folyamatos történelmi feljegyzések a 10.

századtól vannak. Ennek oka az lehet, hogy nagyjából ebben az időben érték el Európa

határát. A kunok a 12-13. században telepedtek le Magyarországon. Régészeti elemzések

szerint ez a népcsoport valószínűleg ázsiai eredetű, antropológiai jellegeik alapján a kunok

főként a mongoloid embertani típusba sorolhatók, azonban genetikai eredetük mindezidáig

nem ismert (Horváth, 2001).

Populációk eredetének vizsgálatára kétféle lehetőség van. Egyrészt, a ma élő

populációk genetikai szerkezetének tanulmányozása, másrészt történelmi populációk

maradványainak genetikai analízise. A kunok mára genetikailag és kulturálisan teljesen

beolvadtak a magyarországi népességbe, ezért ha genetikai eredetüket, rokonsági viszonyaikat

akarjuk tanulmányozni, az csakis archaikus leletek vizsgálatával lehetséges. Olyan ősi kun

leletek vizsgálatára van szükség, akik a Magyarországra való betelepedés után még azelőtt

haláloztak el, mielőtt genetikailag beolvadhattak volna a korai magyarországi népességbe.

Munkánk első részében egy középkori kun csoport, valamint a mai magyar populáció

genetikai eredetét és anyai rokonsági viszonyait tanulmányoztuk mitokondriális markerek

vizsgálatával.

A mitokondriális genom anyai ágon öröklődik (Giles et al., 1980). A hisztonok vagy

más fehérjék által nem védett mitokondriális DNS-ben (mtDNS) a mitokondrium működése

során képződött nagy mennyiségű szabad oxigén-gyök oxidatív károsodásokat idéz elő. A

mitokondriális genom mutációs rátája közel 10-szerese a nukleáris genomra jellemző értéknek

(Richards and Macaulay, 2001). A filogenetikai szempontból fontos pozíciók nyalábokat,

haplocsoportokat határoznak meg. A haplocsoportok jellegzetes földrajzi megoszlást

mutatnak (Torroni and Wallace, 1995). Ezért a mtDNS mutációi alapján nyomon követhetjük

az anyai vonalak geográfiai elterjedését, az emberi vándorlási vonalakat. Vizsgálatával

populációk rokonsági viszonyaira következtethetünk (Vigilant et al., 1991). A mtDNS több

száz, ezer kópiában van jelen egyetlen sejtben, ezért ősi leletekben nagyobb az esélye annak,

hogy épen maradt, molekuláris biológiai módszerekkel vizsgálható mitokondriális DNS

szakaszokat találjunk, a sejtenként csupán két kópiában jelenlévő kromoszómális markerekkel

szemben. Munkánk első részében ezért a mitokondriális DNS analízisére koncentráltunk.
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Az ősi DNS (aDNS) vizsgálatokhoz szükséges örökítőanyagot csöves csontokból

nyertük. Ásatag biológiai csontmaradványokban általában csekély mennyiségű, erősen

töredezett DNS marad meg, bázisai gyakran oxidatív vagy hidrolítikus károsodásokat

szenvednek (Paabo et al., 2004). Eredményeink hitelességének érdekében nagy gondot kell

fordítanunk arra, hogy elkerüljük a nem endogén DNS-sel való kontaminációt. Ezért a

vizsgálatokat erre a célra elkülönített laboratóriumi helyiségekben végezzük. A csontleleteket

DNS mentes körülmények között dolgozzuk fel, minden kísérleti lépésnél a szükséges

kontrollok felhasználásával.

Vizsgálataink során elsőként tanulmányoztuk az egyik olyan keleti lovas nomád

népcsoportot az aDNS alapján, amely több, más pásztor nomád népcsoporthoz hasonlóan a

13. század folyamán érkezett Európába –jelen esetben a Kárpát-medencébe. Magyarországon

elsőként alkalmaztunk archaeogenetikai vizsgálatokat régészeti csontleletek

tanulmányozásához.

Munkánk második részében egy autoszómális SNP marker ásatag leleteken történő

vizsgálati módszerét dolgoztuk ki. Olyan SNP markert tanulmányoztunk, amely

szisztematikus földrajzi tagozódást mutató állapottal hozható összefüggésbe. Linkage

diseqvilibrium és haplotípus analízissel finn családokban egy, a laktáz géntől 5’ irányban

13910 bázispárnyira azonosítottak egy olyan genetikai variánst, amely szoros kapcsoltságot

mutatott az öröklött laktáz hiánnyal/perzisztenciával (Enattah et al., 2002). A felnőtt-típusú

laktóz intolerancia kialakulásáért felelős génvariánst vizsgáltuk (–13910C/T polimorfizmus).

A laktóz érzékeny felnőttek homozigóták egy autoszómális recesszív allélra nézve. A

–13910T mutáns allél domináns a vad típusú C variáns fölött. A felnőtt-típusú laktóz

intolerancia széleskörű etnikai variációt mutat, előfordulási gyakorisága az európai

populációban 3-70%; Kelet- és Dél-Kelet Ázsiában közel 100% (Swallow, 2003). A laktóz

intolerancia különböző életkorban alakul ki az egyes népcsoportokban.

A felnőtt-típusú laktóz emésztő képességgel kapcsoltságot mutató variáns (-

13910C/T) vizsgálatát a balatonújlaki temetőből származó csontleletek esetében kíséreltük

meg elvégezni.

Meghatároztuk a polimorfizmus előfordulási gyakoriságát a mai magyar

populációban.

Az SZTE Gyermekgyógyászati Klinikával együttműködve tanulmányoztuk az általunk

kidolgozott vizsgálati módszer alkalmazhatóságát a felnőtt-típusú laktóz intolerancia

diagnosztizálására gyermekkorban.
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ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

I. Mitokondriális DNS vizsgálatok

minták:

•  két, régészetileg jól dokumentált temetkezési helyről származó, a kun

etnikumhoz tartozó 11 emberi csontmaradvány (a leletek a 14-15. századból

származtak)

• a mai modern magyar populációt reprezentáló, az ország különböző régióiból

származó, 74 magát magyarnak valló személy haj és vérmintája

módszerek:

1, DNS izolálás az ásatag csontleletekből (Kalmar et al., 2000), valamint modern

hajszál és vérmintákból (Walsh et al., 1991)

2, a mitokondrium kontroll és kódoló régiójának vizsgálata PCR módszerrel

3, poliakrilamid gélelektroforézis

4, a PCR termékek tisztítása, és direkt szekvenálása

5, a PCR termékek klónozása és szekvenálása

6, a PCR termékek restrikciós emésztése

6, a modern DNS-sel való kontamináció lehetőségének kizárása

7, a populációk közötti genetikai távolság becslése

II. Laktóz intolerancia vizsgálatok

(a –13910C/T variáns tanulmányozása)

minták:

• a balatonújlaki temetőből származó öt csontlelet

 A leletek a 10. századból származnak, régészeti interpretáció alapján

„klasszikus” honfoglaló leletanyaggal voltak eltemetve

• a mai magyar populációt reprezentáló, 110 random kiválasztott egyén szájüregi

kenet mintája

• 149 hasi panaszokkal rendelkező gyerek szájüregi kenet/ hajszál mintája
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módszerek:

1, DNS izolálás az ásatag csontleletekből (Qiagen, Dneasy Tissue Kit), valamint

modern szájüregi kenet/hajszál mintákból (Walsh et al., 1991).

2, teljes genom előamplifikáció (PEP-Primer Extension Preamplification)(Zhang et

al., 1992)

3, a –13910 polimorfizmust hordozó régió amplifikációja dCAPs-PCR módszerrel

(Neff et al., 1998)

4, poliaklilamid gélelektroforézis

5, a PCR termékek restrikciós emésztése

6, a restrikciós emésztés eredményének megállapítása Automatizált lézer fluorescens

(ALF) fragment analizáló rendszerrel az ásatag minták esetében

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK:

A kun minták hat különböző haplocsoportba tartoznak. A tizenegy minta közül négy

tartozik a H csoportba, kettő az U* nyaláb, kettő a V klaszter, egy-egy pedig a JT, U3 és a D

haplocsoport képviselője. A D haplocsoport jellegzetesen kelet-ázsiai elterjedésű,

előfordulása az európai népcsoportokban nagyon ritka. Az általunk tanulmányozott modern

magyar minták között nem fordul elő. Az összes többi haplocsoport (H, V, U*, U3, JT),

amely előfordul a kun leletek esetében nyugat-eurázsiai kialakulású és elterjedésű.

Összegezve tehát elmondható, hogy a csengelei kun populáció genetikailag nem volt

egységes. Alapvetően két fajta genetikai elemet lehet elkülöníteni ebben a csoportban.

Egyrészt ázsiai eredetű elemet, amely nagy valószínűséggel a kunok genetikai származására

utal, másrészt európai eredetű genetikai elemeket, amelyek a vándorlásaik során olvadhattak a

populációba. Eredményeink alapján elmondható, hogy a vizsgált csengelei kunok

mitokondriális mintázata leginkább a kun populáció más populációkkal való keveredését

tükrözi, és csak egy lelet esetében (Kun26) találtunk olyan markert, amely a kun népcsoport

genetikai eredetére utalhat. A vizsgált populációk genetikai távolságát tekintve a csengelei

kunok legkisebb genetikai távolságot a mai finn, komi és a török népcsoportokkal mutatják.

A vizsgált 74 modern magyar minta 15 különböző haplocsoportba tartozik. A modern

mintákban előforduló F haplocsoport kelet-ázsiai, míg az összes többi megfigyelt klaszter

nyugat-eurázsiai kialakulású és elterjedésű. Az F haplocsoport szinte teljesen hiányzik a mai

európai lakosság mitokondriális típusából. Négy olyan haplocsoportot találtunk (H, V, U*,
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JT), amely mind az archaikus, mind a modern magyar mintákban jelen volt. Azonban csak a

H és a V haplocsoportok esetén találtunk megegyező haplotípusú szekvenciákat. Az U3 és a

D haplocsoport csak az ásatag mintákban fordult elő, 11 haplocsoport (HV, U4, U5, K, J,

J1A, T, T1, T2, W és F) pedig csak a modern magyar mintákra volt jellemző.

A modern magyar populációban megfigyelhető haplocsoport gyakorisági adatok

nagyon hasonló képet mutatnak a legtöbb közép-európai népcsoportban megfigyelt adatokkal.

A kelet-ázsiai F haplocsoport jelenléte a mai magyar populáció múltbéli ázsiai genetikai

kapcsolatait tükrözheti. A haplocsoport gyakorisági adatok alapján elmondható, hogy az

általunk vizsgált magyar minták legnagyobb részének anyai ági gyökerei azokra a vadász-

gyűjtögetőkre vezethetők vissza, akik már az utolsó jégkorszak idején, a paleolitikumban

Európában éltek. Az általunk vizsgált magyar mintákban 8,2% a közel-keleti, neolit

földművesekkel érkező J klaszter aránya, valamit 4,1% az ázsiai eredetű anyai vonal jelenléte.

A felnőtt-típusú laktóz emésztő képességgel kapcsoltságot mutató –13910 variáns

vizsgálatát 2 csontlelet esetében sikerült kiviteleznünk (1 lelet CC, 1 lelet TT genotípusú).

A felnőtt-típusú laktóz intoleranciára utaló -13910CC genotípus előfordulási

gyakorisága 37%-nak bizonyult az általunk vizsgált, random módon kiválasztott felnőtt

magyar csoportban.

A vizsgált, emésztési zavaroktól szenvedő betegek közül 100 a laktóz intoleranciára

utaló CC, 49 pedig a laktóz toleranciára utaló CT, illetve TT genotípussal rendelkezett.

Eredményeinket a klinikai kivizsgálások eredményeivel összevetve megállapítható, hogy a

felnőtt-típusú laktóz intolerancia 5 éves kor alatt nem manifesztálódik. A 6-11 éves

korcsoportban a CC genotípusú gyerekek 87%-ában, 12 éves kor fölött 90%-ában alakult ki a

betegség. 13 éves kor fölött egy kivétellel (16 éves) az összes vizsgált CC genotípusú beteg

laktóz intoleráns volt.

A 49 vizsgált CT, illetve TT genotípussal rendelkező egyén közül 10 a laktóz

intolerancia tüneteit mutatta. Nyolc esetben az egyéneknek más, a vékonybél nyálkahártyáját

érintő betegségük is volt. Ezekben az esetekben a tejcukorbontás képességének hiánya egyéb

megbetegedés következtében fejlődhetett ki másodlagosan.

Az általunk kidolgozott vizsgálati módszer alkalmasnak bizonyult autoszómális SNP

marker tanulmányozására ásatag leletek esetében. Meghatároztuk a felnőtt-típusú laktóz

intolerancia kialakulásáért felelős genotípus gyakoriságát a mai magyar populációban.

Tanulmányunkban igazoltuk, hogy a –13910 polimorfizmus genetikai vizsgálata alkalmazható
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a felnőtt-típusú laktóz intolerancia diagnosztizálására, illetve a primer és a szekunder típusú

laktáz deficiencia elkülönítésére 13 éves kor fölött.
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