ARCHEOGENETIKA (RÉGÉSZETI GENETIKA)
Raskó István

Összefoglalás
Sokan azt gondolják, hogy a DNS tanulmányozásával a jövőnk számára fontos kérdésekre kaphatunk
választ. Az archeogenetika, vagy génrégészet azért tanulmányozza a DNS-t hogy a segítségével
megérthessük

jobban

a

múltat.

A

modern

molekuláris

populációgenetika

módszereinek

felhasználásával vizsgálják az emberiség múltját, a legfontosabb háziállataink, tápláléknövényeink
eredetét.
A vizsgálatokban, régészeti leletekben megőrzött, vagy ma élő emberekből, állatokból,
növényekből származó DNS-t használnak. A régészeti leletek által megőrzött DNS-t archaikus DNSnek (aDNS) nevezzük.

Az aDNS jellemzői
A régészeti mintákban a DNS az emberi és állati testet felépítő szöveti elemek közül a csöves
csontokban és a fogazatban őrződik meg legtovább. A régészeti mintákban az aDNS kis mennyiségű.
Ennek az okai az élőlény elpusztulása után közvetlenül meginduló bomlási folyamatok, a
nukleinsavakat bontó enzimek, illetve a leletet körülvevő környezet károsító hatásai.
Történeti előzmények
Azt a tényt, hogy a DNS megőrzi szerkezetét a régi biológiai leletekben is, az a kísérlet bizonyította,
amikor Argentínában, egy ásatási területen talált mintegy 550 éves kána (Canna compacta) magot
sikeresen kikeltettek. Több, mint 30 éve egy kínai nyelvű tudományos folyóiratban számoltak be
először arról, hogy egy 2000 éves emberi múmia májából sikeresen tisztítottak genetikai örökítő
anyagot. Amerikai kutatók egy 140 éves kipusztult lófajta, a quagga, múzeumban őrzött bőréből rövid
mitokondriális DNS szakaszt izoláltak. Sikeres volt a DNS izolálási kísérlet egy 7000 éves, tőzegben
megőrzött emberi agyból, egy 4000 éves múmia májából és a már kipusztult erszényes farkas bőréből
is. Az aDNS munkák sikerlistája magában foglalja a barlangi medvék és ősbölények populáció
mozgásának leírását, a kukorica termesztés során a hasznos génekben bekövetkezett változások
kimutatását, az új-zélandi kipusztult moa teljes mitokondriális DNS szekvenciájának meghatározását.
Van mamut eredmény is. Az állatok háziasításának genetikai történetéből megfejtették, hogy az
amerikai kutyák eurázsiai eredetűek, a lovakat pedig több földrajzi régióban, párhuzamosan
háziasították, hogy a szarvasmarha ősei az őstulkok lehettek és a neolitikumban élt vadkecskét
fokozatosan háziasították
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Az aDNS vizsgálatok nehézségei
A legnagyobb problémát a régészeti mintákból kinyerhető DNS rendkívül kis mennyisége és nagyon
károsodott, töredezett volta adta. Ezért a kutatóknak a kinyert aDNS-t a vizsgálatokhoz fel kellett
sokszorozni, de itt meg az volt a veszély, hogy az egyéb szervezetekből, baktériumokból, vagy a
vizsgálatokat végzőkből származó szennyezettségeket sokszorozzák föl. Ezért a kutatók kiábrándultak
az aDNS vizsgálatokból és Európában csak néhány laboratórium maradt ezen a területen. Az utóbbi tíz
év

jelentős

molekuláris

biológiai

módszertani

fejlődése

azonban

életmentő

tudományos

vérátömlesztést adott az archeogenetikai kutatásoknak. Az új, nagyteljesítményű DNS szekvenálási
módszerekről kiderült, hogy legjobban a rövid DNS darabokat képesek szekvenálni, pontosan azokat
amilyen formában az aDNS előfordul. Robusztus informatikai módszereket fejlesztettek, új kinyerési
technológiát fedeztek föl, és a molekuláris vonalkódos módszerrel szét lehet választani a valódi,
vizsgálandó DNS-t a szennyeződésektől.
Ma már egy DNS hibridizációs módszerrel célzottan ki lehet horgászni a kutatók számára
érdekes DNS szakaszokat, ezzel tovább csökkentve a szennyeződés veszélyét. Ezáltal nemcsak a
mitokondriális, hanem a sejtmagi aDNS vizsgálatára is mód nyílik. Ennek a módszertani fejlődésnek
köszönhetően meghatározták a mamut genom DNS építőkő sorrendjét, egy négyezer évvel ezelőtt élt
eszkimó genetikai jellegzetességeit, a teljes neandervölgyi emberi genomot és 2010-ben, DNS alapján
azonosítottak egy szibériai barlangban talált emberi ujjból egy olyan eddig ismeretlen emberfajtát,
amelyik 40 000 évvel ezelőtt Közép Ázsiában élt. (Ezt a hominidát az angol irodalom Denisovai
emberként ismeri, szerintem az orosz nyelvnek megfelelőbb, ha magyarul Gyenyiszovai embernek
mondjuk)
A populációs bioinformatikában két fontos előrelépés történt. Eddig a genetikai vizsgálat előtt,
a kutató, az egyéneket különböző szempontok alapján, besorolta egy populációba. A rossz besorolás
hibás következtetésekhez vezetett. A nem irányított analízisben az egyéneket és nem a populációkat
tekintik a vizsgálatok egységének és a genetikai összehasonlítás az egyének összehasonlítását jelenti.
Ezekkel az analízisekkel emberi populációk szerkezete és keveredési története jellemezhető.(Két
informatikai program,a PCA és a STRUCTURE “tudja” ezt az analízist).Ez a vizsgálat azonban nem
tárja föl, hogy a megfigyelt genetikai jellegzetességek milyen történettel alakultak ki az adott
populációban. Ennek megfejtésében segít a másik megközelítés, a modell alapú vizsgálat. Itt
összehasonlítják, hogy a különböző populációtörténeti modellek közül melyiknek felelnek meg
leginkább a genomszintű adatok.
Mire használható a régészeti genetika?
Ha meg akarjuk érteni a jelen és jövőbeli klímaváltozás biodiverzitásra kifejtett hatását, meg kell
ismerjük, hogy az előző klímaváltozások miképpen befolyásolták a Föld élővilágát. Az ilyen
vizsgálatok egy modell megalkotásához vezethetnek, aminek a segítségével megjósolhatjuk a fajok
klímaváltozásokra adott válaszát a „visszanézve előrenézni” megközelítés alapján. Ezeknek a

2

kutatásoknak egy fontos tárgya az aDNS. A fauna maradványok mellett az utóbbi években jelentősen
nőtt a növényi archeogenetikai munkák száma, ahol a növényi evolúció, az emberiség számára
hasznos növények eredetének meghatározása, ökológiai következtetések levonása a fő cél. A
vizsgálatokban az egyik legfontosabb korszak a holocén, amely hidat képez a jégkorszak és a modern
kor között.
Az elmúlt időszakban egy új tudományterület a paleomikrobiológia (régészeti mikrobiológia;
mikrobiális élőlények meghatározása, jellemzése) fejlődött, amely olyan fontos probléma vizsgálatával
is foglalkozik, mint a tuberkulózis elterjedésének a megismerése, történelmi fertőző földrajzi gócok
feltárása.
A legnagyobb kutatói aktivitás a népcsoportok genetikai történetének megfejtése érdekében
van. Szerencsére őseink nemcsak építészeti, művészeti emlékeket és a múzeumokban látható egyéb
tárgyakat hagytak ránk, hanem génjeiket is, mégpedig nemcsak örökített formában, hanem
ténylegesen, az ásatásokkal feltárt csontokból kinyerhető DNS anyagi valóságában.
Az eredetvizsgálat lehetőségei
A modern ember földi elterjedésének genetikai rejtvényfejtéséhez a genetikusoknak két fajta
lehetőségük adódott. Az anyai eredet vizsgálatban, a sejtekben több száz, vagy ezer példányban is
előforduló sejtrészecske, a mitokondrium DNS-e alkalmazható, míg az apai ági eredet vizsgálatára a
férfi nemi kromoszóma, az Y kromoszóma egy különleges szakaszát használják.
Az anyai ági vonal vizsgálata a mitokondriumok segítségével azért lehetséges, mert az
utódokba csak az anya mitokondriumai örökítődnek át. A vizsgálatok elméleti alapját az adja, hogy az
öröklődés folyamatában, a DNS-ben mutációk keletkeznek, a mutációk előfordulási gyakorisága és
populáció szintű rögzülése viszont az idő függvénye. Az emberi populációkban évezredek során
kialakult, filogenetikailag fontos mutációk vándorlás útján terjedtek. A populációk közös együttélése
alatt kialakult mutációk megmaradnak, míg a népcsoportok szétválása után kialakult új mutációk már
csak az adott populációra lesznek jellemzőek. Így minden populáció hordozza a közösen kialakult ősi
mitokondriális mutációkat ill. a vándorlása során kialakult újabb és újabb mutációkat. Belátható, hogy
minél inkább eltérő két embercsoportnál a mitokondriális mutációs mintázat, annál régebben történt a
csoportok szétválása. Mivel ezek a folyamatok a Föld benépesítésével párhuzamosan történtek, a
mtDNS variációk, amelyeket haplocsoportoknak is nevezünk, bizonyos földrajzi helyekhez és az
onnan származó populációkhoz köthető. A vizsgált mitokondriális szekvenciában 20000 évenként
rögzülő új mutáció keletkezését feltételezve visszamehetünk az időbe és arra a következtetésre
juthatunk, hogy a különböző emberi populációk mitokondriumai egyetlen egy ősanyához vezethetők
vissza, aki valamikor 120 000 évvel ezelőtt élhetett, valahol Kelet-Afrikában. Ő a mitokondriális Éva.
A mitokondriális Éva az a nő, akinek a mitokondriumai az összes ma élő ember
mitokondriuma legkorábbi közös ősének számítanak. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy csak ez
az egyetlen egy nő élt abban az időben, de csak ennek az egynek maradtak fenn a mitokondriumai a
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mai napig, míg a többi mitokondrium azért tünhetett el mert a többi nőnek nem születtek lány utódaik,
vagy terméketlenek voltak.
Az Y kromoszóma DNS szakaszának vizsgálata az apai eredet meghatározására alkalmazható,
miután minden fiú utód csakis az apjától örökölheti az Y kromoszómáját.
A Föld benépesítésének menetrendje
A mitokondriális és az Y kromoszóma bélyegek vizsgálata alapján ma már bizonyított, hogy
Afrikában volt az emberiség bölcsője és innen indult földfoglaló vándorútjára a modern ember, a
Homo sapiens sapiens. A vándorlás két irányban indult el. Az elsőn, a déli tengerparti útvonalon, az
első hullám a Közel-Keletre 80-65 ezer évvel ezelőtt érkezett, Ausztrália –Melanéziába a tengerparti
“gyorsúton” kb. 60 ezer évvel ezelőtt értek. Ebből a vándorlásból származó ágak elértek Kínába,
Japánba. Ázsiába és Európába az első hullám 40 ezer évvel ezelőtt ért, míg az Új Világot, az amerikai
kontinenst, az akkor még járható Behring szoroson keresztül 15-10 ezer éve népesítették be. A
második vándorlási útvonal az un. centrális út a Közel-Keleten, Perzsián át vezetett Közép-Ázsiába,
majd elérte Európát, Kelet,- Észak-Kelet-Ázsiát.
Ahogy az előzőekben láttuk, a mitokondriális DNS és az Y kromoszóma jelentős mértékben
hozzájárult a Föld modern ember által történt benépesedési menetrendjének meghatározásához, mégis
vannak limitációik is miután lényegében egyetlen genetikai jellegzetességről van szó és ez olyan,
mintha kulcslyukon néznénk vissza a múltba, populációk bonyolultabb rokonsági viszonyai,
rétegződésük meghatározásában, genomszintű összehasonlításokra van szükség.
Emberszabású rokonaink genetikai jellegzetességei
Van még egy érdekes kérdés, amit csak a régészeti genetika válaszolhat meg. Európában, KeletÁzsiában és gyakorlatilag mindenütt másutt, az előemberek, az archaikus hominidák, kb. 40 ezer évvel
ezelőttig éltek, amikor az anatómiailag modern emberek megjelentek. Miután a modern ember, Afrikát
elhagyva, biztosan találkozott a Föld eltérő területein élő neandervölgyiekkel és gzenyiszovaiakkal,
kérdés, hogy a genomikai adatok alapján, volt e keveredés közöttük. Arra sincs elfogadott magyarázat,
hogy az archaikus hominidák miért tűntek el.
A neandervölgyi és a modern európai ember genom szinten 99.5%-ban azonos.
Megállapítható, hogy az afrikai népcsoportok kivételével, valamennyi embercsoport genomja a
neandervölgyi genom 2-4%-át hordozza. A keveredés jelenleg feltételezett földrajzi helye a KözelKeleten lehetett. A két embertípus 27 sejtmagi mutációban tért el, ezek az evolúciós szétválásuk után
alakulhattak ki. Egy modern technológiát használó kutatócsoport az egyetlen nukleinsavbázisban való
eltéréseknél (SNP), az eltérések 30% át közösnek találta a két hominida faj között, ezért ezt a modern
ember és a neandervölgyiek közötti szexuális keveredés indirekt bizonyítékának tartja. A
mitokondriális DNS szintjén azonban, nincs leszármazási rokonság a két emberfajta között. Míg az
Európában talált legrégebbi anatómiailag modern emberi maradványok a mintegy 28 ezer évvel ezelőtt
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élt Cro-magnoni emberek csontjaiból nyert mitokondriális DNS szekvenciák megtalálhatóak a mai
európaiaknál, addig azok lényegesen eltérnek a Neandervölgyi szekvenciáktól.
A homo sapiens sapiens és az archaikus hominidák teljes genomszintű összehasonlítása
érdekes adatokkal szolgált. Következtetni lehetett arra, hogy a modern ember a neandervölgyi és a
gyenyiszovai hominidák genomja 820 ezer évvel ezelőtt, míg a neandervölgyi és a gyenyiszovai
genomok 680 ezer évvel ezelőtt válhattak el egymástól. A nenadervölgyi és a gyenyiszovai genomok
testvérgenomok, kicsit nagyobb eltéréssel, mint a busmanok és a többi modern ember genomja. Azt is
megállapították, hogy a modern ember,valamint a neandervölgyi és gyenyiszovai hominidák ősei 350
ezer évvel ezelőtt váltak szét. Ez, az az időpont, amikor a korai hominidák elhagyták Afrikát és
neandervölgyiekké és gyenyiszovaiakká fejlődtek, önálló történetük során, míg az Afrikában maradt
hominidákból kialakult a modern ember, akiknek egy kis csoportja benépesítette a Földet.
Egyetlen DNS bázis eltérés (SNP) adatok alapján meghatározták a gyenyiszovaiak nyomait a
modern emberi genomban és több mint 300 ezer SNP alapján megállapították, hogy a homo sapiens,
sapiens és a gyenyiszovaiak délkelet ázsiában keveredtek, és ennek nyomai ma is megtalálhatók
Ausztrália, Uj Guinea és a Fülöp szigetek naegrito lakói genomjában, ugyanakkor a kelet ázsiaikban
nincsenek keveredés nyomai.
A modern emberi genomba, a túlélés szempontjából funkcionálisan hasznos gének is
beépültek

a

neandervölgyi

és

gyenyiszovai

genomból.

Az

immunrendszer

meghatározó

komponensének számító HLA I osztály génjeinek egy része az Eurázsiaikban a nendervölgyiektől, az
Óceániaiakban pedig a gyenyiszovaiaktól származik.
A gerincesek genomjában vannak olyan régiók, amelyek alig mutatnak a fajok között
változatosságot, de az emberi genomban felgyorsult a szerkezeti változásuk. Ezek közül a régiók közül
vannak olyanok is, amelyek kizárólag a modern emberre jellemzőek, de nincsenek jelen sem a
neandervölgyi, sem a gyenyiszovai genomokban. Ezek a szakaszok lehetnek azok, amelyek
funkcionális szerepet játszhattak a modern emberréválásban.

Mikor hasznos az archeogenetika?
Azokban az esetekben, amikor egy populációt viszonylag kisszámú bevándorló kulturálisan,
nyelvészetileg megváltoztatott, akkor a bevándorlók azonosított csontjaiból nyert DNS mintázatot az
adott területen élő modern populációéval összehasonlítva adatokat nyerhetünk a bevándorlók genetikai
jellegzetességeiről és génjeik sorsáról. Ilyen vizsgálatokat végeztek többek között, a Polinéziát,
Izlandot és a honfoglalás kori Magyarországot benépesítők genetikai jellemzésére.
A belső Mongóliában található, Kublai kán fővárosának ősi lakói genetikai jellegzetességeinek
meghatározásából arra következtettek, hogy azok a ma élő Han kínaiak rokonai voltak. Kuba
Kolumbusz előtti őslakosainak anyai genetikai mintázata a Dél-Amerikai őslakosokhoz volt hasonló,
bizonyítva, hogy a karibi szigetvilágot először dél amerikából származó csoportok népesítették be.
Izland első telepeseinek mitokondriális DNS-e genetikai rokonságot mutat Skócia, Írország mai
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lakóinak mintázatával. Koreai csontvázak genetikai vizsgálatából pedig megállapították, hogy a
Koreai félsziget első telepesei délkelet Szibériából az Altáj hegység és a Bajkál-tó környékéről
származtak. Mindezek a kiragadott példák azt mutatják, hogy emberi eredetű régészeti leletanyag
genetikai vizsgálatával fontos következtetések vonhatók le az adott népcsoport eredetére, rokonsági
viszonyaira vonatkozóan.
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SZÓSZEDET
Emberi populációnak az azonos földrajzi környezetben élő, azonos nyelvet beszélő közösségeket
tekintik, azonban ebben a meghatározásban a genetikai hasonlóság mellett jelentős
kultúrtörténeti elem is van.
Haplocsoport: az azonos mutációkat tartalmazó mtDNS-szakaszok a polimorfizmusok
elhelyezkedése alapján típust alkotnak, ezt az egyedi szekvenciák alapján haplotípusnak
nevezzük. A legősibb mutációk alapján a haplotípusok nagyobb egységekbe, a földrajzilag jól
behatárolható haplocsoportba sorolhatók.
Mutációs ráta: egy genetikai lokuszban

generációnként bekövetkező öröklődő elváltozás

frekvenciája
Paleomikrobiológia: régészeti mikrobiológia; mikrobiális élőlények meghatározása, jellemzése
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