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1. Bevezetés

A manapság történészeink által leginkább elfogadott elmélet a magyart a 
finnugor nyelvek közé, a magyar népet pedig a finnugorok közé sorolja. Az 
ösmagyarok a Nyugat-Szibériai őshazából az i.e. II. évezredben kezdték meg 
vándorlásukat dél-nyugati irányba, s vándorlásuk során más népekkel, 
törökökkel, mongolokkal találkoztak. Egy ideig együtt vándoroltak, közben 
keveredtek is egymással. Végül i.sz. IX. sz.-ban letelepedtek a Kárpát
medencében. Általánosan elfogadott az a nézet, miszerint a magyarok a székely 
népcsoporttal együtt vándorolt és együtt telepedett le.

A kettős honfoglalás elmélet szerint viszont a székelyek néhány száz évvel 
korábban, tehát még a magyarok előtt megérkeztek a Kárpát-medencébe és 
telepedtek le. Ma a székelyeket magyaroknak tekintjük, mivel magyarul 
beszélnek, de szokásaikban, kultúrájukban különböznek a magyaroktól. Ok 
magukat nem Árpád népétől, hanem Attilától eredeztetik, de valódi eredetük a 
mai napig tisztázatlan.

A különböző népcsoportok, populációk eredetének genetikai 
vizsgálata már több mint egy évtizede foglalkoztatja a tudósokat. Különböző 
genetikai markerek alapján számos eredményt értek már el. Leginkább olyan 
markerek vizsgálata alkalmas a kis mértékű evolúcionáris lépések elemzésére, 
melyek változásai fennmaradnak a genomban, nincsenek kitéve a természetes 
szelekciónak, de viszonylag magas a mutációs rátájuk, így változásaik jól 
követhetőek. Ilyenek például a mitokondriális DNS (mtDNS) hipervariábilis 
régiói, illetve a sejtmagi DNS short tandem repeat (STR) rendszerei. Az STR- 
ek, olyan tandem repeatek, melyeknél 2-6 bp ismétlődik 6-40-szer egymás 
után. Egy adott STR marker egyes alléljei az ismétlődések számában 
különböznek egymástól. Minden kromoszómán van short tandem repeateket 
tartalmazó régió, a gének közötti, illetve a génen belüli nem-kódoló 
szakaszokban. Az igazságügyi gyakorlatban szükségessé vált olyan STR 
markerek alkalmazása, melyek megfelelően polimorfak, tehát lehetőleg több 
alléllel rendelkeznek és ezek eloszlása a populációban sokféleséget 
eredményez. A szomatikus kromoszómákon található STR-ek gyakori 
rekombinációnak vannak kitéve, ennél fogva elsősorban a populációk 
polimorfizmusának vizsgálatára, illetve az igazságügyi gyakorlatban rendkívül 
fontos személyazonosításra alkalmasak. Ez utóbbihoz pedig szükséges a 
populációk polimorfizmusának felmérése. Az Y kromoszóma STR markerei a 
szomatikus STR rendszereknél alkalmasabbak a populációk közötti 
kapcsolatok vizsgálatára, illetve kapcsoltan öröklődnek. Az STR markerek 
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mutációja alkalmával a repeat egységek száma nő vagy csökken. Ezt a 
sajátosságot a genetikai távolság felmérésénél figyelembe lehet venni, így 
pontosabb értéket kapunk.

Munkám célja az volt, hogy felmérjem kilenc szomatikus STR 
rendszer (D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D18S51, D21S11, 
FGA, VWA,) valamint 8 Y kromoszóma STR rendszer (DYS19, DYS385, 
DYS389/I,II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393) alléleloszlását a magyar 
és székely populációban, valamint ezen populációk összehasonlítása és 
genetikai távolságának meghatározása. Az összehasonlító vizsgálatokhoz 
szükséges volt, hogy más európai népcsoportok adataival is elvégezzük az 
összehasonlítást. Mivel a korábbi vizsgálatok is azt igazolták, hogy a magyar 
populáció az ázsiai populációkkal közelebbi kapcsolatot mutat, mint más 
európai populációk, célszerű volt felmérést végezni a mai mongol 
populációban is.
További célunk az volt, hogy a vizsgálataink során eredményül kapott Y-STR 
haplotípusok felkerüljenek az Y-STR adatbázisba, ahol a világ különböző 
populációinak haplotípusadatai szerepelnek.

2. Anyagok és módszerek

Vizsgálatainkhoz mintát biztosítottunk magyar populációból (100 férfi, 101 nő) 
Szegedről és környékéről, köröndi (99 férfi) izolált székely populációból, 
valamint Magyarországon munkát vállalt, egymással rokonságban nem álló 
mongol (56 férfi, 48 nő) személyektől. Könyökvénából biztosítottunk 
alvadásgátolt vért, melyet vászonanyagra felvíve beszárítottunk és tároltuk. Az 
extrakció a köröndi és mongol minták esetében e tárolt mintákból történt, míg a 
szegedi mintáknál folyékony vérből végeztük az extrakciót.
Az EDTA-s (alvadásgátolt) vérből a DNS kinyerését kisózásos 
módszerrel/Miller és mtsai alapján/végeztük. A vérfoltok egy részét Chelex 
100 segítségével, másik részét fenol-kloroformos extrakcióval végeztük. A 
kinyert DNS koncentrációját DyNA Quant 2000 Fluorometer (Hoefer) 
segítségével határoztuk meg.
A szomatikus csoportok vizsgálatához a DNS STR szakaszokat multiplex 
reakcióban, fluoreszcens festékkel jelölt primerekkel Profíler Plus (Applied 
Biosystems), illetve AmpFISTR Identifiler (Applied Biosystems) kitek 
segítségével amplifikáltuk az előállító utasításai szerint. Az Y-kromoszómán 
lokalizálódó STR tulajdonságok vizsgálatához a kinyert DNS-t részben külön- 
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külön amplifikáltuk, részben multiplex reakcióként fluoreszcens festékkel 
jelzett kiteket - Y-PLEX™6 (Reliagene), DYSplex-1, DYSplex-2 (Serac) - 
alkalmaztunk.
Az allélek elválasztása poliakrilamid gélen történt. Horizontális gélen végeztük 
azon allélek szeparációját, melyek felamplifikálása jelöletlen primerekkel 
történt. A jelölt primerekkel felsokszorozott fragmenteket kapilláris 
gélelektroforézis (ABI Prism 310 és 3100 Genetic Analyzer) segítségével 
választottuk el. A ferogramokat GeneScan ver. 2.1. szoftver segítségével 
dolgoztuk fel.
Az eredményekből a populációk általános jellemzésére kiszámoltuk az. 
allélgyakorisági értékeket, a diszkriminációs erőt (PD), a kizárási 
hatékonyságot (PE) és a polimorfizmusra jellemző értéket (PIC). Az értékek 
kiszámításához a PowerStatsV12.xls programot alkalmaztuk. A populációk 
szerkezetének felmérésére AMOVA elemzést végeztünk el ARLEQUIN 
szoftverrel, mind a szomatikus, mind az Y-STR rendszerekre vonatkozóan. A 
páronkénti FST értékekből genetikai távolságot számoltunk a vizsgált 
populációk között, felhasználva az irodalomban megjelent német, román és 
japán populációk adatait is. A Phylip program segítségével a populációk 
közötti genetikai kapcsolatot jellemző fát rajzoltunk.
Az Y-STR haplotípus adatainkat összevetettük az európai és ázsiai 
adatbázisban szereplő populációk adataival.

3. Eredmények és értékelés

Szomatikus markerek
A szomatikus STR markerek vizsgálata alapján megállapítható, hogy 

a vizsgált populációk megfeleltek a Hardy-Weinberg egyensúlynak. Kivételt 
képez a Korondról származó székely populáció egy STR tulajdonsága, a 
D7S820 STR marker. Az eltérés oka a vizsgált minta zártsága lehet, ami a 
random mintavételezés ellenére kis létszámú populációnál előfordulhat. 
Munkám során meghatároztam kilenc szomatikus STR rendszer (D3S1358, 
D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D18S51, D21S11, FGA, VWA) alléi-, 
illetve genotípus-eloszlását a Szeged környéki magyar és a Korondon élő 
székely populációban. A Budapesten élő mongol populáció 14 szomatikus STR 
rendszereinek (D3S1358, CSF1PO, D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, 
D18S51, D21S11, FGA, VWA, D16S539, TH01, TPOX, D2S1338) alléi- és 
genotípus-eloszlását együttműködésben a strasbourgi Louis Pasteur Egyetem 
Igazságügyi Orvostani Intézetének munkacsoportjával mértük fel
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A Szeged környéki magyar populációra jellemző allélgyakorisági értékek, 
melyeket az autoszomális STR rendszereknél tapasztaltunk, általánosan 
jellemzőek egész Európában. Apasági és kriminalisztikai vizsgálatok során a 
valószínüségszámításnál azonban a helyi populáció allélgyakorisági értékeivel, 
azaz a Szeged környéki ügyek esetében az általunk elvégzett vizsgálat 
eredményéül kapott értékekkel célszerű számolni.
A kilenc szomatikus STR marker közül négy rendszer (D3S1358, VWA, 
D18S51, D7S820) mutatott különbséget a magyar és a székely populáció 
között abban a tekintetben, hogy melyik alléi a leggyakoribb a populációban. A 
mongol szomatikus markerek mindössze 3-3 rendszerben egyeztek meg a 
magyar, illetve székely populációval a leggyakoribb alléltípus szempontjából 
(magyar: D8S1179, D13S317, VWA; székely; D8S1179, D7S820, D3S317 ).

A vizsgált magyar, székely és mongol populációk genotípusait 
összehasonlító elemzésnek vetettem alá, hogy kiderítsem, milyen a genetikai 
kapcsolat, mekkora a genetikai távolság e populációk között.
A populációk összehasonlító elemzésénél szomatikus markerek vizsgálata azt 
mutatta, hogy az egymástól függetlenül öröklődő, polimorf jellegek alapján a 
vizsgált magyar-székely illetve székely-mongol populációk között szignifikáns 
különbség mutatható ki. A populáción belüli variancia aránya sokkal nagyobb 
a populációk közötti varianciához (2,12%) viszonyítva, ennek köszönhetően a 
populációk közötti FST értékek viszonylag alacsonyak, mint ahogy azt már 
korábban, más európai populációk között is tapasztalták szomatikus STR 
markerek alapján való összehasonlításánál [Budowle 2001]. A magyar és a 
mongol populáció között nagyobb mértékű differenciálódást tapasztaltunk, 
mint a mongol és székely populációk között. Az eredmények alapján a két 
legközelebb álló csoport a magyar és a székely populáció.

Y-kromoszóma markerek
Munkám során meghatároztam 8 Y kromoszóma STR rendszer 

(DYS19, DYS385, DYS389/I, DYS389/II, DYS390, DYS391, DYS392, 
DYS393) alléi- és haplotípus-eloszlását a Szeged környéki magyar és a 
Korondon élő székely populációban. A mongol populációban 8 Y-STR 
rendszer (DYS19, DYS389/I, DYS389/II, DYS390, DYS391, DYS392, 
DYS393 YCAII) alléi- és haplotípus-eloszlását a francia kutatócsoporttal 
közösen határoztuk meg.

A nyolc Y-STR markerből két rendszer esetében (DYS389/II, DYS390) 
különbözött a leggyakoribb alléltípus a magyar és a székely populáció között. 
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Jelentős különbséget tapasztalunk a DYS389/I és DYS389/II markerek 
esetében, ahol az eltérés több mint egy alléi, ami nagyobb különbségre utal a 
két populáció között. Lényeges eltérés még a DYS391 és DYS392 STR 
rendszerek esetében az, hogy ugyan egyezik a leggyakoribb alléi típusa, 
viszont ezek aránya a populációban eltérő. A DYS391 marker esetében a 
magyar populációban a 10-es alléi a populáció 59,48%-ában fordult elő, addig 
a székely populációban ez az arány lényegesen magasabb, több mint 72%-os 
volt. A DYS392 STR rendszer esetében pedig, ennek ellenkezőjét tapasztaltuk, 
vagyis a 11-es alléi a magyar populációban igen gyakori, a férfi lakosság 
71,5%-ára jellemző, míg a székely populációban ez a 70% megoszlik a 10-es 
és a 11 -es alléllal rendelkező egyének között.
Mind a magyar, mind a székely populációban három-három rendszer esetében 
más volt a leggyakoribb alléltípus, mint a mongol populációban (magyar: 
DYS19, DYS389/I, DYS389/II; székely: DYS19, DYS389/I, DYS30). A 
DYS19 és DYS389/I markerek esetében a különbség 2 repeat egységnyi, 
vagyis jelentős.

A vizsgált magyar, székely és mongol populációk haplotípusait 
összehasonlító elemzésnek vetettem alá, hogy kiderítsem, milyen a genetikai 
kapcsolat közöttük. Az összehasonlító elemzésnél kontrolpopulációkat (német, 
román, japán) is bevontam, melyek adatait megjelent közleményekből 
merítettem. Meghatároztam mekkora a genetikai távolság e populációk között. 
Az Y kromoszóma 3 STR markerével korábban elvégzett vizsgálatok azt 
mutatták, hogy a Szeged környéki magyar populáció elkülönül más kaukázoid 
népességektől [Csete 1999].
Az Y-kromoszómán elhelyezkedő STR lokuszok molekuláris 
varianciaelemzésével mi is szignifikáns eltérést tapasztaltunk a vizsgált 
populációk között. A populációkon belüli különbség aránya itt is lényegesen 
magasabb volt a populációk közötti különbséghez viszonyítva. Az 
összvariancia 6,21%-át adta a populációk közötti komponens, ami lényegesen 
nagyobb érték, mint amit a szomatikus markerek esetében tapasztaltunk, tehát 
az Y-STR haplotípus alapján a populációk jobban elkülönültek egymástól, mint 
szomatikus markerek alapján.
A mongol populáció mindegyik vizsgált népcsoporttól szignifikánsan 
elkülöníthető, de ezek közül a magyar populációhoz áll a legközelebb, ezt 
követően pedig a székely populációhoz. A japán és mongol populációk 
szignifikánsan eltérnek és a <E>st értéke is viszonylag magas. Ez valószínűleg az 
összehasonlításban résztvevő populációk eltérő egyedszáma miatt 
tapasztalható. A székely, magyar, román és német populációk nem különülnek 
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el egymástól. A székely populáció a román populációval mutat szoros 
genetikai kapcsolatot, és a német populációhoz is közelebb áll, mint a magyar 
népcsoporthoz. Az értékelést megnehezíti, hogy azok az adatok, melyeket a 
vizsgálat során felhasználtunk, olyan populációkból származtak, melyek nem 
tekinthetők ún. „tiszta” populációnak, tehát jelentős mértékű keveredés 
valószínűsíthető. A román populáció mintái például Bukarestből származnak, 
ahol jelentős mértékű a magyar lakosság aránya. Izolált román populációból 
származó adat azonban nem állt rendelkezésre.
A populációk páronkénti összehasonlításából eredményül kapott Őst 
értékekből számolt genetikai távolság alapján elmondható, hogy a magyar 
illetve székely populáció közelebbi kapcsolatban van a keleti népekkel, mint a 
német populációval. Ezt az eredményt támasztják alá finn kutatók által 
elvégzett vizsgálatok is [Lahermo 1999]. Különböző Y-STR tulajdonságok, 
illetve izoenzimek vizsgálata során a magyar populációban olyan 
jellegzetességeket találtak, melyek a távol-keleti népességben gyakoriak.

A magyar és az erdélyi székely népcsoportok között fennálló szomatikus és az 
Y-kromoszóma DNS-STR rendszerei között fennálló különbség pontosabb 
értékeléséhez genetikailag tiszta magyar népesség vizsgálata szükséges. Ehhez 
a marosvásárhelyi egyetemmel fennálló együttműködés segítségével Erdélyben 
élő izolált magyar népességből származó minták vizsgálatát kívánjuk 
elvégezni.

Az Y-STR adatbázis adataival való összehasonlítás eredményeként 
megállapítható, hogy az általunk vizsgált populációk egyike sem hordoz 
nagyobb számban olyan haplotípust, mely jellemző tipikus európai 
népcsoportokra. Mindhárom vizsgált csoportnál elsősorban német és lengyel 
populációk egyedeiben gyakori haplotípusokat találtunk. Ez annak köszönhető, 
hogy az adatbázisban ezek a populációk nagy egyedszámban vannak jelen. 
Ezenkívül a vizsgált populációk balti és török népcsoportokkal közös 
haplotípusokat is hordoztak. Figyelemre méltó, hogy a székely populáció egyik 
haplotípusa viszonylag nagy számban előfordul a finn lakosságban is, annak 
ellenére, hogy más vizsgálatok azt mutatták, nincs genetikai kapcsolat a finnek 
és a magyar populáció között [Lahermo 1999].

Vizsgálatunk eredményei alapján elmondható, hogy a polimorf STR 
rendszerek ugyan differenciálttá teszik a populációkat, de szerkezetükből, 
öröklődési és mutációs sajátságaikból adódóan mégis alkalmasak arra, hogy 
segítségükkel követhessük a rövid távú evolúciós lépéseket.
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Eredményeinkből közleményben megjelent a székely populáció nyolc 
Y kromoszóma STR rendszerre vonatkozó elemzése, valamint a mongol 
populáció szomatikus és Y-STR vizsgálatának eredményei.
Sikeresen elvégeztük az Y-STR adatbázis által kért minőségi kontrolt, így 
magyar és székely populáció Y kromoszóma haplotípusai felkerültek az 
interneten mások számára is hozzáférhető Y-STR adatbázisba.

Az értekezés témájában konferenciákon való részvétel:

Előadás:
Beer Zs., Csete K., Varga T.
Comparison of two isolated “Hungarian” populations to Szegedian (mixec 
population by somatic- and Y-chromosomes
Allpe-Adria-Pannonia Congress, Croatia, Opatija, 2001. június 23-26

Beer Zs., Pénzes Zs., Farkas-Hegyi., Csete K., Varga T.
Analysis of nine STR loci in an isolated Szekely population
Alpe-Adria-Pannonia Congress, Visegrád, 2002. május 3-5.

Varga T., Keyser C., Beer Zs., Pénzes Zs., Pamzsav H., Csete K., Ludes B
STR data analyses in Mongolian population
Alpe-Adria-Pannonia Congress, Visegrád, 2002. május 3-5.

T. Varga, C. Keyser, Zs. Beer , Zsolt Penzes, H. Pamzsav, K. Csete, B. Ludes
STR data analysis in Mongolian population
Fifth International Symposium on Advances in Legal Medicine, 2002. Okt. 1- 
Takayama, Japán.

K. Csete, Zs. Beer, T. Varga
DNA Untersuchungen in Ungarischen Paternitätsfälle
Alpe-Adria-Pannonia Congress, Visegrád, 2002. május 3-5.

C. Keyser-Tracqui, D. Montagnon, P. Blandin, Z. Beer, H. Pamjav, E. Crubézy an 
B. Ludes
A comparison of Y-chromosomal and autosomal STR data in past and present-da 
Mongolian populations
III. International Forensic Y-User Workshop, 2002. november 7-9.
Porto, Portugália

8



K. Csete, Zs. Beer, T. Varga
Prenatal and newborn paternity testing with DNA analysis
Alpe-Adria-Pannonia Congress, Rogaska Slatina, Slovenia, 2003

Zs. Beer, E. Frakas-Hegyi, K. Csete, T. Varga
Y-chromosome STR analysis in a Szekely population
Alpe-Adria-Pannonia Congress, Rogaska Slatina, Slovenia, 2003

Poszter:

Beer Zs., Pénzes Zs., Csete K., Varga T.
Comparison of two isolated „Hungarian” populations to Szegedian (mixed) 
population by Y-chromosomes
ISFG Congress, Germany, Muenster, 2001. aug. 28-szeptember 1.

Beer Zs., Csete K., Varga T.
Examination of the genetic distance between a mixed Hungarian and two isolated 
Szekely population by Y-chromosome STR systems
The second European-American training course in Forensic Genetics Croatia, 
Dubrovnik, 2001. szept. 3-14

Az értekezés témájában megjelent közlemények:

Beer Zs., Csete K., Varga T.
Comparison of two isolated „Hungarian” populations to Szegedian (mixed) 
population by somatic- and Y-chromosomes
Croatian Medical Association 2001,115-119

Beer Zs., Pénzes Zs., Farkas-Hegyi., Csete K., Varga T.
Analysis of nine STR loci in an isolated Szekely population
11th International meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia 
Proceedings, 2002, 17-20

Varga T., Keyser C., Beer Zs., Pénzes Zs., Pamzsav H., Csete K., Ludes B
STR data analyses in Mongolian population
11th International meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia 
Proceedings, 2002, 21-24

9



Beer Zs., Pénzes Zs., Csete K., Varga T.
Comparison of two isolated „Hungarian” populations to Szegedian (mixer 
population by Y-chromosomes
International Congress Series (2003): 1239:473-480

Beer Zs., Pénzes Zs., Farkas-Hegyi É., Csete K., Varga T
Population genetics of nine STR loci - D3S1358, VWA, FGA, D8S1179, D21ST 
D18S51, D5S818, D13S317 AND D7S820 - in a Szekely population froi 
Transsylvania
Forensic Science International (submitted for publication)

Zs. Beer, K. Csete, T. Varga
Y-chromosomal STR haplotype in Szekely population
Forensic Science International (2004) 139(2-3): 155-158

T. Varga, C. Keyser, Zs. Beer, Zs. Penzes, H. Pamzsav, K. Csete, B. Ludes
STR data analysis in Mongolian population
Legal Medicine 5 (2003) SI56-159

Zs. Pénzes, Gy. Csanádi, G. M. Kovács, Zs. Beer
Molecular markers in ecology
Tiscia 33:9-30 (2002))

10


