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I. BEVEZETES

Az EsD és GLO I izoenzimrendszerek humángenetikai 
/populációgenetikai/ vizsgálata az utóbbi években 

az érdeklődés homlokterébe került*
Miután e rendszerek öröklésmenetét tisztázták és az 

eredmények egyértelmű reprodukálhatóságára alkalmas 

módszereket dolgoztak ki, ezért ma már mindkettőt 

néhány európai országban a származásmegállapitás bi- 

rósági eljárásában rutinszerűen alkalmazzák* /15, 33, 
35, 49, 82/. E két enzimrendszernek a hazai népesség
ben előfordulásáról és származásmegállapitási perek
ben történt alkalmazásáról elsőként számoltunk be.

A 7/1978.I.M, számú rendelet a Szegedi Orvostudomá
nyi Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetét szárma- 

zásmegállapitási perekben a szerológiai vizsgálatok 

végzésére Csongrád és Békés megye területére kijelöl
te. Intézetünkben a vizsgálatokat 1979* január 1-vel 
kezdtük meg* Az országos Orvosszakértői Intézet 3,sz, 

módszertani levele /Irányelvek a származásmegállapi
tási perekben végzendő vércsoport-antropológiai vizs
gálatokhoz és szakvélemény adásához"/ útmutatása sze
rint hazánkban az alábbi vértulajdonságok vizsgálatá
ra kerül sor: ABO, MNSs, Rh, Kellcellandó, Duffy,
Gm. a,x,b,; InV /1/ Gc, Яр, VSP, PGM, GPT, ADA, AK.

Ahhoz, hogy a peres ügyekben a vérvizsgálatok minél 
nagyobb számban vezessenek kizárásokhoz, vagyis mi
nél biztosabban tudjuk kizárni a perbe vont férfiak 

közül a "nem apákat", egyre több olyan jó génmegosz
lást mutató és megfelelő kizárási eséllyel rendelke
ző újabb rendszer alkalmazása válik szükségessé, ame
lyek a kizárási esélyt növelik. Napjainkban alkalma-
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zott vértulajdonságok vizsgálatával hazánkban is 

kb. 93 %-os apasági kizárási esély érhető el.

1, Célkitűzés

Egyetemi doktori értekezés feladataként azt tűz
tük ki, hogy Szeged és környéke népességében vizs
gáljuk e két újabb enzimpolimorfizmus génmegoszlá
sát, és fenotipus gyakoriságát a biztos öröklésme
net tisztázására.

A származásmegállapitási perekben végzett vérvizsgá
latokban valamennyi rendszer alkalmazhatóságának gya-

többek között - az határozza meg, 
hogy milyen az adott rendszer "kizárási esélye", A 

gépnfrekvenciák ismeretében ugyanis meghatározható 

az enzimpolimorfizmusok maximális kizárási esélye.

korlati értékét

e két enzimrendszert az Intézetünkben végzettMivel
származásmegállapitási peres ügyekben is alkalmazzuk 

igy tapasztalatot szerezhettünk ezeknek eredményessé
géről is.

2, Néhány szó az eszteráze enzimekről

Az emberi vörösvértestekben és más gerincesek vörös- 

vértesteiben több olyan enzimet találtak, melyek a 

karbonsavésztereket bontják, miközben zsírsav és al
kohol keletkezik, /l.ábra/.
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észt er izék R-OH -H OH-C-RR-O-C-R -J- H.O
II 2

00
zsírsavészter alkohol

1, ábra

Eszteráze enzimek által katalizált reakció

Ezeket az enzimeket együttesen karbonsavészterhid- 

rolázéknak, vagy eszterázéknak nevezzük.
Tashian /103/ volt az első, aki elektroforézissel az 

emberi vörösvértestekben különböző tipusú eszterázé- 

kat különített el. Az enzimek lokalizációjának meg
határozására azofesték kötési metodikát használt. Az 

általa meghatározott eszteráze tipusok a következők: 
acetil-kolineszteráze, karboanhidráze és további há
rom nem specifikus eszteráze,
A karboanhidrazéknak két autoszomális lókuszon el
helyezkedő tipusa;-CA I és CA II - ismert, A CA I 

lókuszon több ritka variáns is található, melyek elő
fordulási gyakorisága nagyon csekély, A CA II izoen- 

zimet Moore és mtsai, mutatták ki 1971-ben amerikai 
néger lakosságban, melyet más néven CA C enzimnek is 

neveznek,
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A szerzők a vizsgált egyének 20 %ánál a C tipus mel
lett egy H tipust is kimutattak. így a CA II enzim- 

rendszer két gén által meghatározott és következő 

fonetipusai ismertek: C, CH, H, melyek közül a C 

tipus a leggyakoribb.
A nem specifikus eszterék elektroforetikusan három 

régióra oszlanak. Elektroforetikus tulajdonságaikat, 

szubsztrátspecifitásukat, pH függőségüket tekintve a- 

zonban egymástól különbözőek, ezért az А, В, C, esz- 

teráze nevet kapták.

Az A eszteráze /acetileszteráze/ nevét szubsztrátjá-
Három alcsoportra tagolóról, az acetátról kapta, 

dik, mégpedig az A^-A^-A^-ra. Tashiannak /104/ három 

esetben olyan ritka variánst is sikerült találnia, 

mint az AB, AC tipusok.

А В eszteráze - másnéven Butiril eszteráze, mivel szub- 

sztrátja a butirat - minden emberi vörösvértestben meg
található. A vörösvértest hemolizáturnéból készitett fe- 

rogrammon egyetlen esik formájában látható. Coates és 

mtsai. /29/ viszont azt is bizonyították, hogy nemcsak 

a vörösvértestben, hanem különböző emberi szövetkivonat
ban is megtalálhatók. Ezekben a szövetmintákban azonban 

az enzim nem egyetlen széles esik formájában jelentke
zik, hanem több foltban, ezért ezek B-^, В 

pusoknak nevezték el.
A 2. ábrán a különböző eszteráze tipusok lokalizációját 

tüntettük fel.

В В „ ti-2' 3' "4

elektroforetikusan a leggyorsabban ván-A C,észt eráze 

dorló eszteráze tipus* Genetikai variá-ciói ez ideig
még nem ismertek.
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Vér és szövetmintából készitett zymogramm. Az előhí
vás 4 - methylumbellyferril-acetattal és naphtylace- 

tattal történt. Coates és mtsai. /29/ vizsgálatai
alapján.

A nem specifikus eszterázékhoz tartozik az általunk 

vizsgált eszteráze D is, melyet először 1973-ban 

Hopkinson és mtsai /48/ a vörösvértest hemolizátum- 

ból, keményitőgél elektroforézissel mutattak ki.

2.1» Az EsD fizikokémiai tulajdonságai

Szerepe az élő szervezetben még nem ismert. Kísérle
tileg bizonyították, hogy a hosszuláncú zsirsavész- 

terek nem, de a vajsav- és acetsavészterek, valamint 

a 4-methyl umbellyferonok vajsavas és esetsavészterei 
az eszteráze enzimek szubszt rá tumaként alkalmazhatók.
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Optimális aktivitást pH 5,0-5,5 tartományban /48/ 

mutat. Molekulasúlya 60,000, szerkezete dimer és két 
30,ООО-as molekulasulyú alegységből épül fel /48/.

Még nem történtek olyan átfogó jellegű vizsgálatok, 

amelyek feltárták volna, hogy mely anyagok gátolják 

az eszteráze enzimek aktivitását. Az azonban már bi
zonyított, hogy a diethyl-p-nitrophelylphoshate és a 

specifikus carbonyhydrase gátló acetozolamid az EsD 

aktivitását nem befolyásolják,/48/ Nemcsak a vörösvér- 

testekben, hanem különböző emberi szövetek kivonata
iban /szív, máj, lép, gonádok, agy, izom/ is kimutat-

már a születéskor megtalálhatók, 

sőt 8 hetes magzati máj kivonatából meg is határozha
tók /48/. Hpkinson és mtsai, /48/ az enzim stabilitá
sát is nézték és megállapították, hogy igen stabil, 

ugyanis a vizsgálandó vérmintát 20 napon keresztül 
többször lefagyasztották, majd szobahőmérsékleten fel
olvasztották és ezután 15 napig 4 C°-on tárolták, de 

az EsD típusokban ekkor sem következett be aktivitás 

változás ,

ható. Ezek az enzimek

2.2, Az EsD polimorfizmusok és ezek elektroforetikus
képe.

2,2,1, Polimorfizmusok

Hopkinson és mtsai. 1973-ban /48/ az EsD enzimek elektro- 

foretikus vizsgálata során három fonotipust találtak: 

az EsD 1-, EsD 2-1, és az EsD 2 fonotipusokat, melyeket
/

egy autoszomális lókuszon elhelyezkedő két alléi, az 

ßsD1 és az EsD2 határoz meg. Később már szerzők ritka 

variánsokat is találtak. így Bender és Frank 1974-ben 

/13/ EsD 3-1 fenotipusról számolt be, majd 1975-ben 

Rittner és Müller /90/ is igazolták létezését. Suzuki és 
mtsai. 1978-ban /101/ EsD 3-2 fenotipusról és egy ritka
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3-1-2 variánsról számoltak be# mely utóbbi esetben a 

családvizsgálatok EsD 3-1 kapcsolt gén jelenlétét 

bizonyították, Berg és mtsai, /19/ 1976-ban, majd 

Grüner és Simeoni /42/ 1978-ban családvizsgálatok 

során EsD 4-1 és EsD 4-2 típusokat találtak. Ezek 

az uj variánsok a két alléles rendszer elméletét meg
döntötték és az uj felfedezések az esetlegesen négy 

alléles rendszert bizonyították.
Már korábban vizsgált enzimrendszerekben - igy a PGM, 
GPT, ADA, Ak.SEP, is leirtak "néma" gének /23/, 24, 
26, 95, 98/ jelenlétét. Igazolást nyert a "néma" gé
nek előfordulása az EsD rendszerben is. Először 1977- 

ben, Marks mtsai, /66/ egy dél-afrikai népességben 

végzett populáciégenetikai vizsgálat során valószinü- 

sitették az enzimfoltok fluoreszcenciájának csökkené
se alapján az EsD° létezését. Más szerzők, igy Koziof és 

Stepign, /54/ majd Patschneider és Dirnhofer /82/ és 

Sparkes és mtsai, /97/ apasági vizsgálatok alkalmával 
számoltak be az EsD domináns alléi mellett előforduló 

EsD° gén létéről.

2,2, A_ elektroforetikus_kég

Az EsD enzimek elektrofоrézise során a homozigóta fe- 

notipusok egy erősebb és egy halványabb folt formájában 

jelentkeznek, A kátédhoz közelebb álló foltok az EsD-1 

tipusnak, mig a gyorsabban vándorló homozigóta enzim
folt az EsD-2 fenotipusnak felel meg, ez utóbbi az a- 

nódhoz közelebb helyezkedik el, ,A heterozigota fenoti-
pus /EsD 2-1 három enzimfoltból áll, melyek megköze-

3 4litőleg azonos erősségüek. Az EsD és az EsD génnek 

megfelelő fenotipusok az EsD 1 fenotipus alatt, vagyis 

a katódhoz közelebb helyezkednek el, A különböző EsD 

fenotipusok lokalizációjának sematikus ábrázolását a 

3,ábrán mutatjuk be.
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A Esü fenotipusok sematikus ábrázolása.

2.3, Az EsD enzimrendszer genetikája

Az EsD enzimrendszer felfedezése után felvetődött a 

kérdés, hogy melyik kromoszóma felelős a tulajdon
ságot hordozó strukturgénért ?
Elsőként Shows és Brown 1974-ben /94/ azt feltételez
ték, hogy az EsD génje a 16, kromoszómán helyezkedik 

el a foszfоribozil-transferáséval együtt és közöt
tük kapcsoltság is lehet, A szomatikus sejthibride
ken végzett kísérletek ezt a feltevést nem igazol
ták, ugyanis a zömében l6~os kromoszómát tartalma
zó hibrid-klonok nem mutattak EsD aktivitást. Azok 

a sejthibridek, amelyek csekély EsD aktivitással 
rendelkeztek a 16. kromoszóma mellett 13. és 15. kro
moszómát is tartalmaztak, ezért később azt is félté-



9

tételezték, hogy a 13, vagy a 15.kromoszóma tartalmaz
za a hordozó gént.A kérdést Van Heyningen és mtsai. 
/47/, majd Chen és mtsai./28/ fejtették meg, akik ki- 

sérletileg bizonyították, hogy a 13.kromoszómán he- 

► lyezkedik el az EsD enzim strukturqénja.Robson és mtsai 

1976-ban /92/ azt is kimutatták, hogy a 13.kromoszó
ma hosszú karján, a q^régióban helyezkedik el a hor
dozó gén. Chen és mtsai /28/ ezzel szemben viszont 

azt állitják, hogy a gént nem a q"*" régió tartalmazza, 

hanem a kromoszóma distalis végén helyezkedő 2-3 régi- 

о. Oelenleg ez utóbbi az elfogadott álláspont.

3. A Glyoxaláze I /GLO I/ enzimrendszer

3.1. A Glyoxalezá enzimekrál általában

Dakin és Dudley 1913-ban a methylglyoxalt tejsavvá 

és fenylglyoxalt mandűlasavvá alakitó enzimet glyoxa- 

lázénak nevezte el. Ők bizonyították először az en
zim jelenlétét máj kivonatban amikor is a methylgly- 

oxal jelenlétében tejsav keletkezett és ennek tit- 

rálásával igazolták a reakció megtörténtét. Mivel az 

enzimreakció végeredményeként tejsav keletkezik, azt 
feltételezték, hogy a glyoxaláze a glykolizis folyama
tában vesz részt.

I nhmann 1932-ben igazolta, hogy az enzim nem a glyoko- 

lizisben játszik szerepet, hanem a glykolizis mellett 

lejátszódó reakcióban. Hopkinson és Morgan bizonyítot
ta először, hogy a glyoxalezá enzimrendszer nem egy, 
hanem két enzimet takar. Az egyiket GLO I-nek nevez
ték el, mig a másikat - amely fehérjefaktornak neve-

és erről Racker /1950/ 

majd Crook és mtsai. /1950/ kimutatták, hogy tiolesz- 

GLO II-nek. Ez utóbbiról Clnarleswort 1972-ben 

kimutatta,hogy egyetlen gén által meghatározott,ezért 
ennek genetikai variációi nincsenneк,

zett alkotórészt tartalmazott

teraze



10

3,2. A GLO I enzimek biokémiája és fiziológiája

A GLO I enzim /S~ lactoyl-glutation-methylglyoxallyase/ 

a methylglyoxalnak S-lactoylglutationná történő irre
verzibilis átalakulását katalizálja, mely utóbbit a GLO 

II enzim tejsavra és glutationra bontja. Működéséhez 

koenzimként redukált glutationt igényel. A gluiation 

olyan peptid, mely az élő szervezetben a redukcióját 

biztositó enzimmel /glutation reduktáze/ együtt a vö
rösvér testekben található. Mivel könnyen dihedrogénez- 

hető az élettani folyamatokban mint biológiai redoxrend- 

szer is szerepel és védi az SH- fehérjéket az oxidáció
tól, A GLO enzim működése során lejátszódó reakciót elő
ször Racker /86/ 1951-ben irta le /4,ábra/.

CH,
I J

CH,I JCH3 CHj
9-0 ^ 
c=o C-0
h GSH ŐS

Methytglyoxal S-lactoyl-glutathion Hydroxyazy-
glutathion

C-OH __ HC-OH В _ HC-OH 
C-OH b-o + Hp COOH

C-OH a

GSHGS
Tejsav

4, ábra
A GLO enzimek által katalizát reakció /Racker szerint/ 
A-val a GLO I és B-vel GLO II enzj.

1 ö 11 ü к,
akcióját j e-

'V X%
t1':
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A 4* ábrán látható, hogy az enzimreakció során keto- 

enol tautomerizáció játszódik le. A redukált glutati- 

on Racker feltételezése szerint két módon kapcsolód
hat a methylglyoxalhoz. Az egyik lehetőség, amikor a 

kettős kötésű szénhez, vagyis a "keto" formához kap
csolódik, mig a másik amikor a karbamil csoporthoz, 
vagyis az "enol" formához kötődik. A glutation-methyl- 

glyoxal kapcsolódás már 1936-ban ismert volt Ekkor 

Yamazoye együttesen izolálta a két veqyületet. Szent- 

Györgyi és mtsai, /94/ 1967-ben bizonyították, hogy 

a methylglyoxal nem enzimatikusan, hanem anorganikus 

foszfát jelenlétében a szénhidrát lebontás közbülső ter
mékből, a dihidroxi-aceton-foszfátból keletkezik /Riddle 

és Lorenz/, A dihidroxi-aceton-foszfát a glykolizis fo
lyamatában vesz részt* A hexozok lebomlásakor dihidroxi- 

aceton-foszfát és ennek "enol" formája a glyberin-alde- 

hid-3-P egymásba átalakulhatnak, majd a reakció tovább 

haladva glycerinsav-2-P-n keresztül piroszőlősav kelet
kezik, mely laktát-dehidrogenáze jelenlétében tejsavvá 

alakul,

Az 5. ábrán a glykolizis éa a glyoxaláze reakcióját 

tüntettük fel egymás mellett. Látható, hogy a két fo
lyamat során keletkezett tejsav között optikai forgató
képességben van különbség. Ugyanis a glykoliziskor ke*- 
letkezett laktát jobbra forgató /D-tejsav/ mig a gly-r 

oxaláze enzim rakciójakor keletkezett tejsav balra for
gató /L-tejsav/.

A GLO I enzimet először sertésvelőből állították elő 

és megállapították, hogy molekulasúlya 52,000. Az enzim 

izoelektromos pontja a pH 5-nél van, A kétértékű katio
nok, igy a Mg, Mn, Ca aktiválják az enzimet, A GLO rend
szer eszenciális alkotóeleme a növényi,állati és bakte- 
rális eredetű sejteknek. /102,/
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Az élő szervezetben betöltött szerepet Szent-Györgyi 
és mtsai.1967-ben /102/ vizsgálták a sejtosztódásra 

gyakorolt hatását tanulmányozva* Megállapitották,hogy 

az enzim szubsztrátja - a methylglyoxal - önmagában is 

gátolja a sejtosztódást. Ha SH-csoportot tartalmazó 

vegyületet adtak a rendszerhez, a gátlást fel tudták 

oldani. A sejtosztódás"leállása" tehát a methylglyoxal 
jelenlétével magyarázható. Ugyanis ha aktiv SH-cso
portot tartalmazó vegyület van jelen, akkor megszű
nik a gátlás. Ilyen aktiv SH-csoportot tartalmaz a 

redukált glutation, mert akkor a két SH-csoport egy
máshoz kapcsolódik. Ekkor jön létre a Yamazoye által 
már igazolt glutation-methylglyoxal-komplex, mely ak
tiválja a glyoxalázét és lejátszódik az enzimreakció*
A methylglyoxal mennyisége akkor csökken és ez indit- 

ja meg a sejtosztódást. Azt is kimutatták,, hogy a met
hylglyoxal /a rákos sejteket kivéve/ minden sejtben je
len van. Feltételezhetően egyensúlyi állapot van a 

methylglyoxal keletkezés és elbomlás között* Ha az 

egyensúlyi állapot valamilyen hatásra az elbomlás irá
nyába tolódik el, bekövetkezik a sejtosztódás.

Az enzim stabilitására vonatkozó adatok Martin és Ott 

/68/ 1976-ban megjelent közleményében találhatók. Vizs
gálataik azt mutatták, hogy már a két napos hemolizátum- 

ból sem lehet mindig "kifogástalan" enzimfoltokat nyer
ni, Ilyen rövid idő alatt is jelentős aktivitás csökke
nés léphet fel, és ezzel együtt az adott tipusra nem 

jellemző másodlagos foltok is megjelenhetnek. Sokkal 
jobb eredményt kaptak akkor, ha néhány napig állott vér
ből készítettek hemolizátumot, mintha a vizsgálandó vér 

ugyanennyi ideig hemolizátum formájában állt volna.

Az enzim stabillá tételére Racker /86/ módszere használ
ható. A hemolizátum mL-hez 100 mg Rinderalbumint adva
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akár 2-3 hétig is eltartható a vizsgálandó minta* 

Schwend /93/ 1980-ban közölt vizsgálatai szerint vi
szont a GLO I aktivitása lényegében nem csökken, csak 

a különböző fenotipusok vándorlási sebessége változik 

meg, pontosabban lelassulhat. Ezért pl, a leggyorsab
ban vándorló frakció /GLO 2 fenotipus/ tévesen, mint 
lasabban vándorló tipus /GLO 1/ határozható meg.

Az emberi vörösvértestekben 

tatta ki 1945-ben először jelentős glyoxaláze aktivi
tást, Kömf és Bissbort /56/ 1975-ben pedig az emberi 
vörösvértest lizátum elektroforézis utján történő 

vizsgálatakor először mutatták ki a glyoxaláze enzim 

genetikailag meghatározott polimorfizmusait.

Cohen és Sober /30/ mu-

3, 3, A glyoxaláze I,enzim genetikája és elektrofore-
tikus képe.

3,3,1, A_GL0 I genetikája

Kömpf és Bissbort az elektroforetikus vizsgálatok so
rán /55/ három fenotipust találtak; a GLO 1-; 2-1-;
és a 2-5, melyeket egy autoszomális lókuszon elhelyez-

1 2a GLO és GLO határoz meg, 
Rittner és Weber 1978-ban /91/ családvizsgálatok során 

ebben a rendszerben is találtak "néma" gént,
Bender és Grezschik /11/ 1976-ban egér-ember szomati
kus sejthibrideken történt vizsgálattal igazolta,hogy 

a GLO I génje a 6,kromoszómán található.

kedő két kodomináns alléi,

3,3,2, A GLO I elektroforetikus_kége

A homozygota tipusok /GLO 1 és 2/ egy erősebben jelent
kező enzim foltból és egy keskenyebb sávból állnak, me-
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lyek az anód felé vándorolnak. A heterozygota forma
1 2három foltból álló minta, amely a GLO és GLO gének 

közös produktuma. Ebben a fenotipusban az egyes csi
kók intenzitása 1:2:1 arányban mutat aktivitást. A di
mer enzimeknél általában ez az arány figyelhető meg, 
ha az egyes alegységek azonos aktivitással rendelkez
nek, azonos mennyiségben szintetizálódnak, és szabadon 

rekombinálódnak, így a GLO I enzim dimer volta a zymog- 

ramm lelet alapján bizonyított.

A 6. ábrán látható sematikus rajzon a különböző fenoti- 

pusok lokalizációját tüntettük fel.

+ 0
0
0

2-12-2 /-/

6. ábra
A glyoxaláze I enzimfenotipusainak sematikus ábrázo

lása.



16

3*4» Kapcsolata más vércsoportrendszerekkel

Kömpf 1975-ben /57/ vizsgálta a GLO I kapcsolatát, az 

ABO, MNSs,Rh, Hp, Gc, VSP, GOT rendszerekkel, de nem 

talált közöttük kapcsolatot. Kömpf és mtsai. 1976-ban 

/58/ továbbá Mayr és mtsai./70/ a GLO I és a HLA gén 

közötti, majd ugyanebben az évben Weitkamp és mtsai. 

/109, a HLA génen kivül a Bf faktorhoz való kapcsola
tot is vizsgálták, Meera-Kahn és mtsai. /71/ pedig a 

PGN^ és a GLO I közötti viszonyt tanulmányozták. E vizs
gálatok alapján magállapi tható, hogy a GLO I gén a 6. 
kromoszóma IHLA-B oldalán található, és mivel közöttük 

rekombináció létrehozható, igy nem kapcsolódnak szo
rosan egymáshoz. Ugyanaltór Qlaisan/75/ 1976-ban már bi
zonyitta a Bf és a HLA-B közötti szoros kapcsolatot, 

Rittner és mtsai-nak pedig sikerült a HLA-A és HLA-B
között rekombinációt létrehozni. így a 6*kromoszómán a 

gének elhelyezkedésének feltételezett sorrendje a kö
vetkező : GLO I : Bf : HLA-B : HLA-A

Francke és Pellegrino 1977-ben vizsgálatai alapján bi-
lokusz-zonyitott, hogy a PGM^ lokusz 15 cM-re van a HLA 

tói. Mc Bree és mtsai. /22/ a GLO gén pontosabb lokali
zációjának vizsgálatakor megállapították, hogy a gén a 

6. kromoszóma rövid karján a 21-pter régióban helyezke
dik el. Vizsgálataik szerint a HLA. 
cM távolság van. Mivel a HLA és a PGM^ között csak 15 

cM a távolság, igy a PGM^ is a rövid karon helyezked
het el. Kömpf és mtsai 1980-ban /59/ kisérletileg bi
zonyították, hogy a 21-hidroxilaze lokusz is a 6. kro
moszómán helyezkedik el és kapcsoltságban van a GLO 

lókusszal. A 21-hidroxilaze a mostani feltételezés sze-

és a GLO között 10

rint a HLA-B és a GLO lokusz között helyezkedik el.így 

a 6,kromoszóma rövid karján a gének sorrendjé 

kező lehet /7. ábra/.
a követ-
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21-Hidroxiláze

Bf HLA-B HLA-APGMj GLO

10 cMcentromer

15 cM

7. ábra

A 6, kromoszóma rövid karján a gének feltételezett
sorrendje.

VIZSGÁLATI ANYAGII. E S

MÓDSZERALKALMAZOTT

1. A EsD polimorfizmus meghatározása

1.1» Más szerzők által leirt módszerek

Az EsD-t először Hopkinson és mtsai./48/ keményitő- 

gélen történő futtatással határozták meg. Az enzimek 

kimutatását különböző pufferekkel végezték. Az álta
luk használt puffereket az l.sz. táblázatban tüntet
tük fel.



1. táblázat

Hopkinson és mtsai. /48/ által alkalmazott pufferek az EsD enzimek keményítő gélen
történő meghatározásához

hidpuffer sze rzőkgélpuff erPuf f e rrendszer PH

TRIS-citrát-borát 

LiOH
440mM bórsav 

40mM LiOH
13*5 mM TRIS 
3.6 mM citromsav 
4.4 mmM bórsav 
0.4 mM
1*5 mM citrát 
2*5 mM NaH2P04

10 mM foszfát

7,2
Edwards és mtsai, 

/1971/
LiOH

Cit rát-fosztá t Hopkonson és Harris 
/1969/

Spencer /1968/

Fildes és Harris 
/1966/

Lewis és Harris 
/1967/

Tashián /1969/

150 mM citrát 
245 mM NaH2P04
100 mM foszfát

5.9
I

foszfát 6,5 0Э
I5,0 mM histidin 410 mM citratHistidin-citrát 7,0

100 mM maleinsav 
100 mM TRIS

10 mM TRIS 
10 mM maleinsav
20 mMb bórsav/8,6/ 300 mM bórsav

T ris-maleinsav 7,5

borát 8,0-8,6
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A későbbiekben - /mint minden enzimrendszernél/ a ke- 

ményitőgélen kivül más futtató-közeget is alkalmaz
tak, igy az agaroze-gélt. /Köster és mtsai /60/, Kühnl 
és mtsai. /61/ Martin és Ott /69/ és cellulózeacetáte- 

fóliát /Grunbaum és mtsai /41/, Köster és mtsai./60/./ 

Mindkét gél esetében pufferként TRIS-citrat-borat-LiOH 7,5 

pH-ju oldatát használták. Az enzim előhivásához 1-lopfeinson. 
és mtsai. /48/ által alkalmazott fluorogén szubsztrátot a 

4-methyl-umbelly-ferőn acetátját illetve butyrátját hasz
nálták. Az egyes szerzők között az előhivó keverék össze
tételének arányaiban van csak némi különbség, de az elv 

mindegyiknél ugyanaz. Az előhivó keverék gélreöntése u- 

tán 5-10 perccel az EsD enzimfoltok 360 nM-nél UV fényben 

jól láthatóvá válnak.

1.2. Az EsD meghatározására általunk alkalmazott módszer

Vizsgálatainkat keményitőgél elektroforézissel történt 

futtatással végeztük.

1.2.1. Alkalmazott gufferek

1.2.1.1, Citrát-foszfátpuffér

Ezt először Г-lopkinson és Harris 1969-ben a SEP, PGM, és 

AK enzimrendszerek meghatározásához alkalmazták, majd 

Welch 1975-ben /11/ az EsD, ADA, AK polimorfizmusok együt
tes kimutatására használta. Vizsgálataink egy részénél ezt 
a puffert mi is alkalmaztuk.

Hidguffer: 5,9 pH-ju citrát-foszfát puffer, mely 1000 

ml-ben 38,2 g nátrium-dihidrogénfosztfátot és 32,2 g
trinátriumcitrátot tartalmazott.
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Gélguf f е г_: A hidpuffer 100-szoros higitása volt.

Elöhivópu ffér: 5,2 pH-ju acetát-puffer, melynek ösz- 

szetétele a következő: 740 mL 0,05 M-os nátrium-ace-
tát és 260 ml 0.05 M. ecetsav.

1,2,1,2. TRIS-maleinsavpuffer

Vizsgálataink egy részénél az EsD-t már a GLO I-el 
határoztuk meg TRIS-maleinsav puffert használva. Leí
rását a GLO I rendszer meghatározásánál ismertetjük.

8. ábra

EsD fenotipusok ábrázolása, citrát-foszfát-pufferral
végzett keményitőgél elektroforézissel.

4»
% г

&
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9. ábra

EsD fenotipusok ábrázolása TRISZ -maleinsav pufferral 
végzett keményitőgél elelct rof orézissel.

1,2.2. Elektroforetikus berendezés

A keményitőgél elektroforézishez a Radam és

Strauch által szerkesztett kádat használ

tuk /10, ábra/.
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10. ábra

Radam és Strauch által alkalmazott készülék semati
kus ábrázolása.

a beoltás vonala; 3* szürőpapirhid/1, keményitőgél; 
a/tálcában 6-szoros, a kádban 4-szeres/; a 4/a és b ka-

a.

tódhidpuffer; 5/a és b anódhidpuffer; 6. géltartótálca, 

7. putfertartó kád/

1.2.3» Keményitőgél előállítása

250 ml gélpufferhez 27,5 g hiarolizált burgonya kemé
nyítőt adtunk, majd 1000 ml-es Erlenmayer lombikban 

Bunsenégő felett forrásig melegítettük. Vizlégszivaty- 

tyúval a gélt légtelenítettük, mert a gélben esetlege
sen visszamaradó légbuborékok az enzim futását gátol
ják, A kellően felfőzőtt keményítőt ezután 22 x 14 cm-es 

géltartó edénybe öntöttük és 1 órás szobahőmérsékleten 
történt dermedés, majd 1 órás hűtőszekrényben történt 

hűtés után a vizsgálandó vérmintákat beoltottuk.
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1,2*4, Hemolizátum készítése

A' vizsgálandó vérminták plazmáját Pasteur pipettával 
leszivattuk, majd a vörösvértest masszát háromszor
fiziológiás sóoldattal mostuk, Ezután a vörösvértes- 

20 C°-on 4 órahosszáig lehütöttük, vagyis
felengedés után beol-

teket
hemolizáltuk, : , Ily módon
tásra kész hemolizátumot kaptunk.

1,2,5, A gél beoltása

A katódtól kb, 5 cm-re a kihűlt gélbe szikével 0,5 

cm-es nyílásokat vágtunk és az 5 x 5 mm-es Whattmann 

17-es szűrőpapírokat a vérmintába mártottuk, majd a gél
be vágott nyílásokba helyeztük, A gélt ezután nylon fó
liával lefedtük és a géltartó kádat a puffertartó kádba 

helyeztük.

1,2,6, Elektroforézis

Az elektroforézist hűtőszekrényben 4 C°-on, 120 V fe
szültség és 40-50 mA áramerősség mellett 17 órán keresz
tül végeztük.

1,2,7, Az EsD enzimfoltok előhívása

A futtatási idő letelte után a gélt horizontálisan "drót
késsel" kettévágtuk, a felső anód felőli részét ADA-ra, 
mit a katód felőli részét AK-ra festettük meg, az alsó 

anód felőli részt pedig EsD-re, Ha az EsD és GLO I en
zimeket együtt határoztuk meg, akkor a felső anód felö
li részét GLO-ra festettük meg. Az EsD enzimek előhívásá
nál a keményitőgél anód felöli alsó részére szűrőpapírt 

helyeztünk és az előhivó keveréket erre öntöttük rá, 

öt perc állás után az enzimfoltok UV fényben /360 nm/



24

leolvashatók, mégpedig sötétkék alapon fehér foltok 

formájában a startvonaltól kb* 4 cm távolsábra lát
szanak» Az előhívást Hopkinson /48/ metodikája alap
ján végeztük. Az enzim kimutatásához valamennyi flu- 

orogén szubsztrát szükséges* Erre vagy 4-methyl-umbelli- 

feryl-acetát, vagy butyrat alkalmas, melyet az enzim 

hidrolizál és ezáltal 4-methyl-umbelliferőn és eset
sav, illetve vajsav keletkezik, A 4-methyl-umbellifé
rőn 360 nm-nél fluoreszkál /11.ábra/.

H
chjC-o-c^Y°'C"0

H'CX^"C''C
'H

H ChL
4 - me thyl- umbe lliferylace tat

EsD H20

V H
о но "c"c'c'0"c"0

I II I

H'C*C'C "c*C
CHfC

"OH

H CH3

ecetsav 4 methyl- umbelliferon
/360 nm-nél UV fényben fluoreszkál

Ц. ábra

Az EsD enzim kimutatásakor lejátszódó
reakció*

1,2,7.1» Az előhivő keverék összeállítása

Az előhívó keveréket Kühnl /61/ által ajánlott arány
ban állítottuk össe* Az egyes szerzők által megadott
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előhívók összetétele csak arányaiban tér el egymás
tól#
Az alapelv változatlan, vagyis a Hopkinson által al
kalmazott keverék, mely szerint 4 mg 4-methyl-umbel- 

liferyl-acetátot ace.tonban oldunk és ezt ;50 mg'l. 
acetát pufferban vesszük fel. Saját vizsgálataink
nál 5 mg 4 methyl-umbelliferyl-acetátot 1.5 ml ace- 

tonban oldottunk és ehhez 3,5 ml 5,2 pH-ju acetát 

puffert adtunk.

1.2,8._yizsc[álati_anyag

Vizsgálatainkat a Szegedi Orvostudományi Egyetem 

Vértranszfúziós Állomásáról kapott 1.480 válogatás 

nélküli egymással rokonságban nem álló, felnőtt egyén 

vérmintájából és a Szegedi Orvostudományi Egyetem 

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájáról kapott 230 

anya-gyermekpár vérmintájából végeztük.

2, A Glyoxaláze I enzimpolimorfizmus meghatározása

2.1. A GLQ enzimek kimutatására alkalmas módszerek

A GLO I enzim polimorfizmust először Kömpf és Biss- 

. bort /56/ keményitőgélelektroforézissel mutatták ki. 

Hidpufferként TRIS-Histidin puffert használtak, mely
nek pN-ja 7,8 volt. Későbbiekben más szerzők is végez
tek a GLO enzimrendszer génmegosztásának megismerésére 

vizsgálatokat, egyrészt a keményitőgélen történt fut
tatással, /Parr és mtsai. /81/ Ghosh /36/, Bender és 

mtsai. /11/ Kuwata és Ishimoto /63/,/ másrészt agaróze 

gélen és cellulózé acetátfólián végzett elektrofоrézis
sei /Bargagna és mtsai. /5/, Martin és Ott /68/ Kühnl és 

mtsai. /62/, Meera-Kahn és mtsai. /12./,/ Pufferként már 

Kömpf és Bissbort áLtal alkalmazott puffer mellett TRIS-
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Citromsav-bórsav- LiOH 7,2 pH-ju, 0.0075 M-os 6,7 

pH-ju foszfát puffert is használtak.

Az enzimfoltok kimutatására két módszer ismeretes:

2.1.1. Gowen és Bercjmeyer módszere /40/ 1974.

Spektrofotemetriás módszerrel a GLO I enzim reak
ciója eredményeként keletkezett S -Lactoyl -GSH-t 
mutattuk ki, ugyanis ez az intermedier termék 240 

nM-nél igen erős abszorciót mutat /40/.

2.1.2. Kaplan módszere /51/ 1968.

A módszert Kaplan glutation-reduktáze enzim kimu
tatására alkalmazta /51/ ugyanis ez az enzim az 

oxidált glutationt redukálja, mely a DCIP és MTT 

jelenlétében glutationná oxidálódik vissza, miköz
ben az oxidált állapotban sárga-szinü MTT kék szí
nűvé ■' redukálódik. A folyamat lezajlását a formazán 

reakció .. jelzi, amelyben a DCIP mint hidrogén át
vivő szerepel. Ez a módszer a GLO I enzim kimutatá
sára is alkalmas, mivel a glutation mint szubsztrát 

vesz részt a reakcióban /12.ábra/.
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*

S- lac toyl- glutathionGlutathion GSH-methylglyoxal

GLO hiányában MTT

DCIP

Formazan
oxid. glutathion 

Igssgi

12. ábra
A GLO I enzimreakció sémája.

A 12. ábrán látható, hogy a formazán reakció csak azon 

a helyen játszódik le, ahol az enzim nincs jelen, va
gyis a zymogrammon az enzim kék alapon fehér folt for
májában jelenik meg, Kömpf és mtsai./57/ később más 

szerzők is ezt a módszert is alkalmazták /35,5,62,63 

az enzimfoltok kimutatására.
/* • #

2,2. Az általunk alkalmazott módszer és a felhasznált
anyagok

Vizsgálatainkat keményitőgél elektroforézissel végez
tük: A meghatározás három fázisban történt: 

az enzim futtatása 

az enzim előhivása 

az enzim festése.

■
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2.2*1. Az alkalmazott módszer

/elektroforézis/

Az enzim a hidrolizált keményítőből megfelelő kon- 

zisztenciáju gélt futtatással főzünk, /А keményítőt 
és a gélpuffert ugyanolyan mennyiségben használtuk, 

mint az EsD-nél/, A kihűlt gélben a katódtól 4 cm-re 

kis nyílásokat vágtunk, melyekben a viagálandó vérmin
tákat, az EsD-nél már leirt módon készített hemolizá- 

tummal átitatott szűrőpapírra "oltjuk" be. A géltar
tó kádnak a puffert-tartó kádba való helyezése után 

a futtatást 120-130 V-feszültség mellett 17 óráB 

keresztül 4 C°-on hűtőszekrénybe végeztük. A beoltás
hoz az EsD-hez hasonlóan Whattmann 17-es szűrőpapírt 

használtunk. A futtató kád azonos az EsD-nél alkal
mazottnál.

A GLO I enzimfoltok előhívása

Az elektroforézis letelte után a gélt horizontálisan 

kettévágtuk és a felső részét GLO I-re a következő
képpen hiftuk elő. A gél felszínére szűrőpapírt he
lyeztünk, majd erre öntöttük az előhivó oldatot, mely 

6 ml foszfátpuff erben oldott 60 mg glutationt és 0.6 

ml 40 %-os methylglyoxalt tartalmazott, 37 C°-on vég
zett 45 perces inkubáció után kerül sor az enzimfoltok 

megfestésé re.

A GLO I izoenzim festése

2 ml TRIS oldatban 10 mg MTT-t oldottunk majd 0.5 mg 

DCIP-t szintén 2 ml TRIS oldatban oldottunk fel, Köz
ben 200 mg agarozét 15 ml TRIS oldatban felfőztünk és 

40 C°-ra lehűtés után az előre oldott MTT-vel és DCIP- 

vel összekeverve a gélre öntöttük. A GLO rendszer folt-
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jai általában az anód irányában a beoltástól 8-9 

cm-rel jelentkeznek, a szinező oldatot tartalmazó 

agar ráöntése után 10 perccel, sötétkék alapon fe
hér foltok formájában.

13,ábra

A GLO enzimfoltok jelentkezése keményitőgél 
elektroforézis során.

2,2,2, Felhasznált anyagok

2,2.2,1, Puf ferek

a,/ Hidpuffer : vizsgálataink során nem a Kömpf és Biss- 

/55/ által alkalmazott TRIS-Histidin puffert, 

hanem a Stölmacher és Haferland /99/ által ajánlott és 

az EsD és GLO legyüttes meghatározására alkalmas 5,2 

pH-ju TRIS-maleinsav puvvert használtuk. A puffer össze-

bo r t

%
■

"í\ £'V í ) vV
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12,11 g TRIS-t, 12,1 g malein- 

savat, 2,34 g EDTA-t, 0.81 g MgCl^-t, és 5,3 g NaOH-t 
1 liter desztillált vizben oldottunk fel.

tétele a következő:

b. / Gélpuffer :
volt.

c. / Előhivó puff erek:

a hidpuffer 1:10 arányú higitása

1./ 6,9 pH-ju foszfátpuffer: 13,5 g KH^PO^-t, 500 ml 
desztilláltvizben majd 22,8 g l<2HP04-t szintén 500 ml 
desztilláltvizben oldottunk fel* A két oldatot 1;1 a- 

rányban elegyítettük, és igy használtuk.

12,11 g TRIS-t 1000 ml desztillált-2./ TRIS-oldat: 
vizben oldottunk fel és e lúgos kémhatású oldatot
használtuk előhivópwfférként*

2,3. Vizsgált anyagunk

A vizsgált vérminták a Szegedi Orvostudományi Egyetem 

Vé rt 'r'anszf úziós Állomásáról kapott 1.288 egymással ro
konságban nem álló szegedi és Szeged környéki egyének
től származtak. Ezen kivül a Szegedi Orvostudományi E- 

gyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájáról kapott 

212 anya-gyermekpár vérmintáját is vizsgáltuk*

III. EREDMÉNYEK

A SZOTE Vértranszfúziós Állomásról kapott egymással 
rokonságban nem áló egyének véréből meghatároztuk 

mind az EsD, mind pedig a GLO I izoenzimrendszerek 

fenotipusait* A feltételezett öröklésmenet igazolá
sára mindkét enzimrendszer esetében az anya-gyermek- 

párok vizsgálatát is elvégeztük.
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1, Az EsD polimorfizmus vizsgálata során kapott ered
ményeink .

A Szeged és környékéről származó 1480 vérminta lakó
hely /település/ szerinti megoszlását a 2,sz. táblá
zatban tüntetjük fel,
A vizsgált minták Szegedtől 10-50 km,távolságban lakó 

személyektől származtak, A táblázatból látható, hogy 

a vérminták több mint a fele Szegeden /917 fő/ mig a 

többi 563 vérminta Ásotthalomp^Csengeléo., Forráskútpny 

Kisteleken, Szatymazon és Üllésen élő egyénektől ke
rült levételre.

Helyiség Vérminta

Szeg ed 917

Ásotthdom 75

Cseng ele 101

Q5
Forráskút 80

'<D

C
S_

Kistelek 105ю

TJ 106SzatymazCD
05о
Nш Üllés 96

ÖSSZESEN : 1.480

2,ábra, EsD vérminták helység szerinti megoszlása.
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Az 1480 személy vizsgálata során kapott fenotipuso- 

kat és a számított géngyakorisági értékeket a 3.sz, 

táblázatban tüntetjük fel. Ritka variánsokat, mint az 

Esü 3-1-et, 3-2-t, 4-1-et és 4-2-t, valamint defekt 
típust anyagunkban nem találtunk. Az általunk vizs
gált mintákban az EsD >Jl. fenotipus 80,74 %-ban, az 

EsD 2 típus csak 1.28 /ó-ban, ming az EsD 2-1.-es fe
notipus 17,97 %-ban fordult elő. A fenotipus ismerie- - 
tében a génfrekvenciákat az alábbi képlet alapján szá
moltuk ki :

p = EsD 1 + 1/2 E&D 2-1 = 0.8074 + 0,08986 = 0,089726

q = EsD 2 + 1/2 EsD 2-1 = 0.0128 + 0,08986 = 0,10266

így a Szeged és környéke népességében az EsD gén gya-
2korisága 0.8973-nak, ming az EsD géné 0.1027-nek adó

dott.

Az elméleti fenotipusmegoszlást a következő formula 

segítségével számítottuk ki;

- P2 = 0.89732 = 80.51 %EsD 1

= 18.43 %EsD 2-1 = 2pq = /0.8973x0.1027/ x 2 

q2 = 0.10272 = 1.05 %EsD 2

2A "talált" és a "számított" fenotipus értéke X -pró
bával történt összehasonlításakor nem észleltünk szig
nifikáns eltérést, ami azt jelenti, hogy az adatok 95 %- 
os szinten nem mondanak ellent a "függetlenség hipoté
zisének. "



3.táblázat

EsD fenotipusok megoszlása és a géngyakoriság Szeged és környéke népességében

talált számitottFenotipus géngyakoriság<y
/0 %n n

I 11 1195 1191,63
272,76
15,61

80,74
17.97
1.28

80.51
18.43
1.05

EsD 0.8973roro 2-1 266 2EsD 0.1027
192

összes: 1480 99.99 1479,90 1.00099.99

2X = 0.3515 /szf = 2/ P 0; 05
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1,2. Anya-qyermekpárok vizsgálata

A 230 anya-gye rmekpá r vér vizsgálata során kapott ered
ményeket a 4tsz, táblázatban tüntetjük fel.

Gye rmekGyermek Gye rmek 

2-1Anya 1 2 n

140 1661 26

31 12- 1 30 62

2 22

ÖSSZESEN: 1 230170 59

4, táblázat

EsD fenotipusok megoszlása a 230 anya-gyermek- 

pár vizsgálata alapján.

Az öröklésmenet vizsgálata során nem észleltünk olyan 

konbinációt, amely ellentmondott volna a két alléles, 

egy autoszomális génhely elméletnek, és nem találtunk 

olyan konstellációt sem, amely "néma" gén jelenlétére 

utalt volna#

1,3, Az EsD polimorfizmus maximális kizárási esélye

A származásmegáHapitási vizsgálatokban valamely vér
csoport-rendszer alkalmazhatóságát birósági peres ügyek
ben többek között az határozza meg, hogy milyen kizárási 
esélyt ad. A maximális /"elméleti"/ kizárási esély azt 
jelenti, hogy 100 nem apa közül hányat lehet egy rend
szer egyedüli alkalmazásával kizárni, A kizárási esélyt 
/Р/ Hirszféld formulája szerint számitottuk ki.
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P = pxq/l-pxq/
P = 0*8973 x 0.1027 /lvO.8973 x 0.1027/ 

P = 0.08365 = 8.36_%

Az általunk kapott kizárási esély 8.36 %, mely nem tér 

el jelentősen más szerzők által megadott értékektől* 

/Welch /102/ vizsgálatai szerint 9,0%; Dykes /33/ szá- 

mitási alapján 7,44 %/,

2* A GLO I enzimrendszer vizsgálata során kapott ered
ményeink

2.1,_Pogulációgenetika

A Szeged és környékéről származó 1280 vérminta telepü
lés szerinti megoszlását az 5.sz.táblázat tünteti fel:

Vé rmin taTelepülés

Szeg ed 671

C s eng ele 104
CD

-M

Desz!.< 108>
cs_

Ю
Forráskút 100

TJ
106KistelekCD

05
CD
N

СЛ Sándo rfalva 100

összesen: 1*288

/

5*táblázat

GLO vérminták helység szerinti megoszlása*
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A vizsgált vérminták Szegedtől 10-50 km távolság
ban lévő községekben élő személyektől származtak, 
A táblázatból látható, hogy a vérminták megköze- 

litőleg fele szegedi személyektől, mig a többi 
/617/ Csengéién, Deszken, i-'orráskuton, Kisteleken 

és Sándorfalván élőktől származik.

1288, személy vérének vizsgálata során kapott fe- 

notipusokat, és ennek ismeretében számitott gén
gyakoriságokat a 6, táblázat tartalmazza.

Az általunk vizsgált mintában a GLO 1 fenotipus 

18,01 56-ban, a GLO 2 38,20 %-ban és a GLO 3 2-1 

heterozigóta forma 43,79 %-ban fordult elő.

A fenotipusok ismeretében az EsD enzimrendszernél
már leirt formula szerint kiszámítottuk a géngya-

1 2 koriságot, mely GLO gépn esetében 0,3990, GLO -
nél pedig 0,6009-nek adódott. Itt is kiszámítottuk, 

a várt fenotipus gyakoriságot, majd a talált és a 

várt fenotipus gyakoriság alapján a X -próba se
gítségével bizonyítottuk, hogy a két érték között 

szignifikáns különbség nincs. Tehát ennél a rend
szernél is 95 %-os szinten a "függetlenség hipoté
zise" elvethető.

2,2, Anya-gyermekpárok vizsgálata

212 anya-gyermek vér vizsgálata során nem észlel
tünk olyan génkombinációt, mely a két génes kodomi- 

náns öröklésmenet ellen szólna, A kapott eredménye
inket a 7,táblázatban foglaljuk össze.



6* táblázat

GLO I fenotipusok megoszlása és a géngyakoriság aSzeged és környéke

népességé ben

talált számítottfenotipus géngyakoriság<y
/0°//0 nn

I
18,01 205.1 15.9201 232N 1GLO = 0.3990

2-1 617.6043,79 47.952564I
2GLO = 0.600936.108465.138.202 492

összesen : 1288 100.00 1287.80 99.880

2 /sz.f,2,/= 4,8081X p 0,05
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Gye rmek Gye rmek 

2-1
GyermekAnya

1 2 n

191 9 28

1122-1 20 50 42

4032 722

ÖSSZESEN: 101 21229 82

2.3. A GLO 1 polimorfizmus maximális kizárási esélye

A GLO I enzimrendszerben -az EsD enzimhez hasonlóan 

is kiszámitottűk a maximális kizárási esélyt, az EsD 

vizsgálatánál már leirt formula segítségével. Ennek 

alapján 18,23 %-os értéket kaptunk, mely közel azo
nos más szerzők által megadott értékkel. /Kaupert és 

Ritter /52/ 18.75 %- Radam és Strauch /100/ 18.42 %, 
és Rackwitz és mtsai. /87/ 18,75 %,

ÉRTÉKELÉSEEREDMÉNYEKIV.

1 . Saját vizsgálataink értékelése

1.1. EsD enzimrendszer

A 8.táblázat adataiból látható, hogy az EsD génfrekven
ciája a különböző népeknél jelentősen eltér egymástól. 
Európában az EsD^- génfrekvenciája 0.86 - 0,92 érték kö
zött változik. Lappoknál igen alacsony /0.757/ és vi
szonylag magas /0,941/ génfrekvenciát is találtunk. 

Freiburgi és Északbajorországi mintákban /Bender és



8, táblázat

EsD génfrekvenciák a különböző populációkban.

EsD1 2 3Esu EsD°Popula tió Szerző n

EURÓPA
Hopkinson
Cartwight és mtsa, 
Olaines és mtsai. 

Sörensen és Fener

Anglia 

Skócia 

Norvégia 

Dánia
Svédország Backmann és Backmann

/46/ 0.902
0.902
0.887
0.896
04,920
0.923
0.872
0.941
0.757
0.858
0.867
0.854
0.923

0.098
0,098
0,113
0,104
0.080
0.077
0,128
0.059
0.243
0.142
0.133
0.146
0.077

867
/25/ 829
/73/ 217
/90/ 1392
/6/ 200

Finnország 

Lappok/norvég/ Olaisen és mtsai 
Lappok/svéd/ Backmann és Backmann 

Lappok 

Hollandia

Backmann és Backmann /6/ 317
cn /73/ 196со

219/6/I

Welch és lee 

Ebeli-St ruij к 

Pflushaupt és mtsai.

/103/
/32/
/81/
/84/
/43/

136
1018

Sváj c3
Olaszország Ranzani és mtsai.

774
1153
1088Scheswig- Heide 

Holstein
l-lambu rg 

Freiburg
Brinkmann és Püschel 
Bender és Frank

/23/ 1430 0.889
0.889

0.111
0,108/7/ 185 0T0027



8,táblázat /folytatása/
Esü génfrekvenciák a különböző populációkban

T 2 3Pupulatió Szerző EsD EsD EsDn

E-Baj о rorsz,Wiebeeke 

Magyarország Sa/j.át vizsgálataink 

EURÓPÁN KÍVÜLI ORSZÁGOK

/105/ 2530
1480

0,874
0,6973

0.123
0,103

0,0002

Papiha és Al-Algidi 
Papiba és Nahar 

Suzuki és mtsai.

I rak 

Tibet
/75/ 320 0,792

0,529
0,642
0,469
0.365
0,916
10000
0.773

0,208
0.461
0,358
0.531
0,635
0.084

/76/ 144
/93/Oapán

Kraho Indiánok Mestriner és mtsai. /69/
2367

146I
Parakanan ind, Mestriner és mtsai. /69/ 

Afrika Gambia Welch
37о

/104/
/69/
§46/

734I
Moró ind. 

India
122Mestriner és mtsai. 

Hopkinson 278 0,227

ÁZSIA
Nepal Welch és Lee /103/ 134 0,649 0.351

AMERIKA
Minnesota áll. Dykes és mtsai. /31/ 0.911506 0.088
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Frank /13/, Wiebecke, /113/ az egyébként ritkán 

előforduló EsD^-as gént is észlelték, 0,0027- 

0,0002 közötti frekvenciában. Ugyanakkor.Irakban, 
Japánban és Nepálban alacsonyabb az EsD"*" 

gén előfordulása, ezeknél a népeknél a génfrekven
cia értéke 0,642
ánok között talá-hatók olyan törzsek is, 

gén előfordulási gyakorisága még alacsonyabb /0,469- 

0,365/ sőt a Mestriner és mtsai, /73/ a Moró indián 

törzseknél nem találtak EsD gént.

Tibetben,

0,529 között változik. Az indi-
ahol az EsD'*'

A táblázat adataiból látható, hogy az általunk szá
mított EsD"*" 0,8973 frekvenciaérték jól illeszkedik 

az Európában élő népesség génmegoszlásához.

1,2, GLO I, polimorfizmus

Az eddigi populáció genetikai vizsgálatok /9,táblázat/ 

tehát azt is igazolták, hogy a GLO I, enzim-pcLimorfiz
mus a különböző emberfajtáknál igen eltérő génfrek
venciát mutat, A GLO I gén a legmagasabb frekvenciát 

az európai népességnél éri el, itt 0,361-0,454 közötti 
értéket mutat, 
és Japánban rendkívül alacsony GLO"*" gén gyakorisága.
Az afrikai népességben már valamivel magasabb, 25 %-os 

GLO'*' gyakoriságot találtak. Az indiaikanál megközelí
tőleg azonos génfrekvencia értéket kaptak, mint Afri
kában. A saját anyagunkban észlelt 0,3390 génfrekven
cia jól illeszkedik európai népeknél talált értékekhez, 
és megfelel az europid népeknél várt géngyakoriságnak.

Ugyanakkor Ausztráliában, Sumatrában

2. öröklésmenetre vonatkozó vizsgálatok

2,1, §sD_enzimrendszer

A 10, táblázatból látható, hogy az Európában vizs
gált anya-gyermekpár vérekben a saját anyagunkban



9. táblázat

GLO génfrekvenciák a különböző populációkban

1 2Populáció Szerző GLO GLOn

EURÓPA
Norvégia 

Hollandia 

Anglia 

Németország 

Hambu rg 

Berlin 

Hessen
Kelet-Be rlin 

Lipcse 

Olaszország 

Ausztria 

Bécs
Finnország
Svájc

Olaisen és mtsai, 

Meera Khan és mtsai* 

Parr és mtsai*

/72/ 216 0.442
0.454
0.440

0.558
0.546
0.560

/68/ 757
/77/ 296

Brinkmann és Püschel 
Martin és Ott 
Kühnl és mtsai.
Ka upért és Ritter 

Radam és Strauch 

Ranzani és mtsai

/23/ 0.415
0.377
0.439
0.420
0.420
0.435

0^585
0,623
0.561
0.579
0.579
0.565

865
/64/ 548
/57/ 1150I

c\j / / 414
/ / 414I

/83/ 625

/79/Pausch és mtsai. 

Uotila és mtsai 
Pflugshaupt és mtsai

0.433
0,361
0.444

0.567
0.639
0.556

545
/98/ 517
/80/ 619



9.táblázat /folytatása/

1 2Populáció Szerző GLO GLOn-

/ / 0,417Bulgária 

Magyarország
Szeged saját vizsgálataink

EURÓPÁN KÍVÜLI ORSZÁGOK

Rackwitz és mtsai 1010 0,583

0.6011288 0.3990

/59/ 0.921
0.851
0.846

0.079
0.1486
0.1544

Kuwata és Ishimotó
Ghosh
Ghosh

346□apán 

Sumat ra /34/ 148
/34/ 149Singapur

IndiaI
m /34/ 0,3328

0.226
0.667
0.774

308GhoshParsi 
Delhi-Arora Ghosh

■sf

/34/ 73I

Irán
Afrika

/4/ 0.745
0.741

Gambia 

Bantu
Ausztrália

Morington Ghosh 

Amerika

200 0.255
0.259

Bagster és mtsai 
Bender és mtsai /8/ 843

/34/ 0,0184
0.2973

0.982
0.703

288
/34/Ghosh 259
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talált mintákhoz hasonló génkombinációkat figyelték 

meg. Az eddig rendelkezésre álló bizonyító vizsgá
lati anyag /saját vizsgálatainkkal kiegészítve/
1394 mintából áll, Figyelembevévo, hogy a populá
ció-genetikai vizsgálatok nem mutattak lényeges el
térést az általunk vizsgált anyagban kapott és a 

más Európai országból származó génfrekvencia értékek 

között, igy ez a mintavétel együttesen elég nagyszá
mú öröklésmenetet igazol.
Az eddigi vizsgálatok eredményei tehát azt mutatják, 

hogy a feltételezett öröklési szabálytól nincs elté
rés, Inkompatibilis konstellációt a családvizsgála
toknál nem észleltünk.

GyermekGye rmek Gye rmek 
2-1Anya 1 2 n

10671471 920

160 16 3172-1 141

1032 7

ÖSSZESEN: 1394

10. táblázat

EsD enzimrendszerben az európai anya-gyermekpárok vizs
gálata során kapott eredmények összefoglalása.

/az öeszefoglalás a 9, 15, 45, 69, 25, 31, 42 számú iro
dalmak és saját vizsgálataink alapján készült/

2.2. GLO I enzimrendezer
e>

A 11,táblázatban az Európában eddig végzett családvizs-



45

gálati eredményt összesítettük. .A saját vizsgálati 
adatainkkal kiegészítve erz az európai népességben 

822 minta alapján végzett öröklésmenetet jelent.
A GLO polimorfizmusban sem tapasztaltunk olyan kon
stellációt, mely a mendeli öröklésmenettől eltért 

volna•

Gye rmek 

2-1
GyermekGyermekAnya

1 2 n

1 61 15190
2-1 119 41221578

124 1352 259

ÖSSZESEN: 822

11< táblázat

A GLO I. enzimrendszerben az európai anya-gyermekpá-
rok vizsgálatakor kapott eredntnyek összefoglalása.

/az összefoglalás a 4, 83, 25, 68, 62, 55 irodalmi ada
tok és a saját vizsgálataink alapján készült/

3. Az általunk vizsgált újabb két enzimrendszer alkal
mazása a származásmeqállapitási perekben ,

A két újabb enzimrendszer vizsgálata során az is cél
kitűzés volt, hogy amennyiben ez a két enzimrendszer 

megfelel a származásmegállapitási szerológiai vizsgá
latokkal szemben támasztott követelményeknek, úgy azok 

beilleszthetőek legyenek a származás-megállapitás rend
szerébe* Brinkmann és mtsai. /25/ szerint ahhoz, hogy 

egy rendszer származásmegállapitási vizsgálatokban al-
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kalmazható legyen, feltétlenül szükséges, hogy nagyobb 

számú populációs anyag álljon rendelkezésre, és gene
tikai rendszere is tisztázott legyen« Brinkmann /25/ 

véleménye szerint legalább 500 anya-gyermekpár vizs
gálata szükséges az öröklésmenet tisztázására, és to
vábbi 1000 nem rokon egyén vizsgálata.
Az általunk vizsgált két enzimpolimorfizmusnál az 1000 

nem rokon egyén vizsgálata megtörtént, de az öröklés- 

menetre vonatkozóan saját anyagunkban kisebb számú 

mintával rendelkezünk, mint amit Brinkmann megkövetel.

Tekintettel arra, hogy az európai populáció értékei 
nem térnek el lényegesen az általunk kapottól, és az 

eddigi anya-gyermekpárok vizsgálatánál észlelt kons
tellációk is azonosak, ezért elegendőnek kell tarta
nunk vizsgálataink számát, hogy a származásmegálla- 

pitási birósági peres eljárásokban ezeket hazánkban is 

alkalmazhassuk.

Az európai anya-gyermekpárok vizsgálatakor kapott ered
mények és a saját vizsgálataink alapján kapott értékek 

alapján megállapítható, hogy a mendeli öröklésmenettől 
nincs eltérés, igy mindkét rendszer alkalmazható a szár- 

mazásmegállapitási eljárásokban, és az elméleti kizárá
si esélyüktől függően, eredményesen fel is használhatók.

Mindkét enzimrendszernek a maximális kizárási esélyét 

is kiszámítottuk, mely az Esü esetében 8.36 %, mig a 

GLO I enzimnél 18,23 % volt, A 12.táblázatban a szár- 

mazásmegállapitási szerológiai vizsgálatokban alkalma
zott vércsoport rendszerek egyedüli kizárási esését az 

EsD és GLO I enzimekkel együtt tüntettük fel,
A 12.táblázat adataiból látható, hogy az EsD rendszer 

kizárási esélye - hasonlóan az AK, ADA, Kell rendszerek
hez - alacsony, mégis géneloszlása miatt apasági perek
ben érdemes alkalmazni.
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Vércsoport rendszerek kizárási esély

18.60 % 

31.12 % 

27.67 % 

4.30 % 

18.45 % 

17.00 % 

22.01 % 

22.31 % 

16.10 % 

18.74 % 

5.16 % 

4.29 % 

8.36 % 

18.23 %

ABO
MNSd
Rh
Kell
Hp
Gc
Gm
SEP
PGM
GPT
ADA
AK
EsD /saját/
GLO I. /saját/

12, táblázat

Az egyes vércsoportrend szerek önálló kizárási esélye

/Az összeállitás a 33, 49 közlemények alapján készül
tek,/

Ez az enzimpolimorfizmus az un. "kiegyensúlyozatlan" 

rendszerek közé tartozik, ami azt jelenti, hogy az 

egyik gén gyakorisága jóval kisebb, mint a másiké, s 

ebből adódóan inkább az apaság "pozitiv" bizonyitására 

alkalmas,//bet a feltételezett apánál és a gyermeknél 
ugyan azt a rikta génkombinációt találjuk, ez igen 

"erős bizonyiték" az apaságra./

Ezzel szemben látható, hogy a GLO I enzim kizárási esé
lye viszonylag magas, és a Hp, Gc, A0O, PGM, GPT rend-
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szerekével közösen azonos« Ezért ez a rendszer a "ne
gativ" bizonyítására alkalmas, vagyis a perbe vont "nem 

apák" kizárását segiti elő* Az EsD és GLO polimorfiz
musok vizsgálata során "néma” gént nem találtunk,De- 

lentős irodalmi adatok bizonyítják, hogy mindkettőben
Ezért feltétlen szükséges olyan módszer 

kidolgozása, amely ezt kiszűrheti. Az EsD rendszer ese
tében /mivel nem szibsztrátspecifikus/ még nincs olyan 

metodika, amivel ezt meg lehetne állapítani. Ezekben az 

esetekben csak a nagyszülőkre is kiterjedő családvizs
gálat adhatna támpontot.

előfordulhat,

Ugyanakkor a GLO I rendszernél Parr és Baqster /81/ olyan 

quantitativ tesztet dolgozott ki, mellyel a "néma" gén 

jelenlétét is ki lebt mutatni,
Parr eljárásban bizonyításra csak azok a rendszerek 

használhatók, amelyek:
- öröklésmenete biztosan megállapítható,
- környezetstabilok /az élet folyamán nem változnak/,
- jól reprodukálható vizsgáló módszerekkel meghatá

rozhatók.

Az általunk tanulmányozott két enzimrendszer ezeknek a 

feltételeknek minden vonatkozásban megfelel, azon túl
menően, hogy a génmegoszlásuk is "ideálisnak” tekinthe
tő, s ezért származás-megáHapitási szerológiai vizsgá
latokban, birósági peres ügyekben bevezetésük célszerű 

és szükséges.

ÖSSZEFOGLALÁSV,

Az eszteraze D és a glyoxaláze I enzimrendszerek po
limorfizmusának hazai népességben előforduló géngya
koriságáról és fenotipus megoszlásáról elsőként szá
molunk be. Vizsgálatainkat a Szegedi Orvostudomáyni 
Egyetem Vértranszfuziós Állomásáról származó, az EsD
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polimorfizmus esetében 1480, a GLO polimorfizmusnál
pedig 1288 egymással rokonságban nem álló felnőtt
egyén vérmintája alapján végeztük. A kapott feno-
tipus értékekből kiszámítottuk a géngyakoriságot,
mely az EsD enzimrendszerné1 EsD^ = 0.8973-nak;

2EsD = 0.1027-nek adódott. A fenotipusok megoszlása 

viszgálati anyagunkban a következő:

EsD 1 = 80,74 % ;EsD 2-1 = 17.97 %; EsD 2-1,28 %.

A GLO I enzimpolimorfizmus génmegoszlása a követke- 

GL01=0.3990 és GLO2 = 0.6009. A GLO I enzim-ző :
rendszerben az 1288, válogatás nélküli vérminta vizs
gálata során a következő fenotipus megoszlást talál
tuk: GLO 1=18,01%, GLO 2-1=43,79 %; GLO 2=38.20 %.

Mindkét enzimrendszernél az általunk számított gén
gyakorisági értéket európai és más népek génfrekven
ciával hasonlítottuk össze, Megállapítottuk, hogy az 

általunk kapott értékek lényegesen nem térnek el más 

populációk génfrekvenciáitól.

Az öröklésmenet vizsgálatára az EsD esetében 230, mig 

a GLO I esetében 212 anya-gyermekpár vérét vizsgáltuk 

meg. Egyik rendszerben sem kaptunk olyan kombinációt, 
mely ellentmondana a mendeli öröklésmenetnek. Az ál
talunk kapott génkombinációk megegyeztek más szerzők 

által is megállapított öröklésmenettel. A génfrekven
cia ismeretében kiszámítottuk, mindkét enzim esetében 

a maximális kizárási esélyt, mely az EsD-nél 8.36 %, 
mig a GLO I. rendszernél 18.23 % volt. Ezeket össze
hasonlítottuk a származásmegállapitási vizsgálatoknál 
használt egyéb rendszerek kizárási esélyével. Megálla
pítottuk, hogy az EsD-nek az ADA, AK, Kell rendszerek
hez hasonlóan viszonylag alacsony a kizárási esélye, de
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mint "kiegyensúlyozatlan" genetikai rendszer az 

apaság pozitiv bizonyítására alkalmas.
Ezzel szemben a GLO I enzimpolimorfizmus kizárá
si esélye az ABO, Hp, Gc, PGM, GPT rendszere
kével közel azonosan elég magas, ezért elsősor
ban a "nem apák” kizárásában nyújt bizonyítékot.

Vizsgálataink szerint mindkét enzimrendszer szár
peres eljárásokban eredmé

nyesen használható, mivel öröklésmenetük tisztá
zottnak tekinthető és kimutatásuk jól reprodukál
ható módszerekkel lehetséges.

mazás-megállapitási
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VI. A KUTATÁSI TÉMÁBAN TARTOTT ELŐADÁSOK ÉS MEGJELENT

DOLGOZATOK

A kutatási témában tartott előadások

1*/ Feketéné Csete Klára, Kosa Ferenc, Földes Vilmos: 
Az eszteráze-D izoenzimrendszer populáció gene
tikai vizsgálata és alkalmazása származás-megál- 

lapitási perekben.
Magyar Igazságügyi Orvosol< Társaságának Kongresz- 

szusa. Budapest, 1979*

2*/ Feketéné,Csete Klára, Kosa Ferenc, Földes Vilmos: 
Az eszteráze-D izoenzimrendszer populáció gene
tikai vizsgálata és alkalmazása a származás-meg- 

állapitási perekben.
Magyar Biológiai Társaság Antropológiai Szekciója. 

Budapest. 1980. \

3./ Feketéné Csete Klára, Kosa Ferenc, Földes Vilmos:
A lyoxaláze-I izoenzimrendszer populáció genetikai 
vizsgálata és alkalmazása származás-megállapitási 
perekben.
Centenáris Nemzetközi Antropológiai Kongresszusra 

bejelentett előadás. /Budapest, 1981. junius/

A kutatási témában megjelent dolgozatok

1;/ Kosa Ferenc, Feketéné Csete Klára, Földes Vilmos: 
Az eszteráze-D izoenzimrendszer populáció geneti
kai vizsgálata és alkalmazása származás-megállapi
tási perekben.
Morph. lg.Orv.Szle-közlés alatt.



52

2,/ F,Kósa, Klára Csetex V,Földes:
Populationsgenetische Untersuchung des Esterase

bei derD /EsD/ - Erythrozyten-Isoenzymaysteme 

Bevölkorung der Umgebung von Szeged /Süd-Ungarn/ 

Z.Rechtsmed, közlés alatt.
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