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Ú v o d  
 
 

Molekulární genetika, jako jeden z hlavních nástrojů současného 

bádání v oblasti biologických věd, pomáhá odkrývat řadu poznatků o samotné 

podstatě života. Historická antropologie, běžně chápaná jako disciplína 

zabývající se pouze kosterními nálezy, se díky genetice dostává do popředí 

zájmu společnosti, neboť odkrývá doposud nepoznaná fakta.  

 

V této práci budeme využívat informací ukrytých v molekule DNA lidí, 

kteří zemřeli na území České republiky před mnoha sty let, pro objasnění 

některých společných otázek archeologie a antropologie. Aplikace, které se 

zabývají zkoumáním DNA pocházející z biologického materiálu 

archeologického stáří (ancient DNA, dále jen aDNA), shrnujeme obvykle pod 

širší pojem archeobiologie nebo úžeji vymezený pojem archeogenetika či 

biomolekulární archeologie, více v (Černý, Sieglová et al. 1997).  

V úvodní části bude souhrnně popsán dosavadní stav poznání práce 

s aDNA. Za dobu zhruba 20 let, kdy jsou archeogenetické aplikace rozvíjeny 

(především v antropologických laboratořích), byla zjištěna některá specifika 

aDNA molekuly a navrženy reálné možnosti jejího využití pro zodpovězení 

řady otázek vycházejících jak z archeologie, tak i z antropologie. Tato práce si 

neklade za cíl rozšiřovat spektrum možných aplikací, ale měla by napomoci 

při zavádění metodik analýzy aDNA pro účely archeologického pracoviště.  

Je jistě důležité zdůraznit, že tato studie vyžaduje určitou manipulaci 

s lidským biologickým materiálem zemřelých jedinců. Není známo, jestli 

kultura, ve které žili, dovolovala zasahovat do hrobových jam a narušovat tak 

posmrtné uložení jedince. Etika současnosti takové zásahy povoluje 

s ohledem na objem informací, který je takovým zásahem možné zjistit. 

Antropologie společně s archeologií dokazují svými výsledky společenskou 

významnost těchto manipulací.  

Pro účely této dizertační práce byl použit osteologický materiál uložený 

v depozitáři Antropologického oddělení Národního muzea v Praze. 

U zkoumaných koster byl odebrán zub a v některých případech i zlomky 
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kostní tkáně. Je třeba si uvědomit, že acheogenetické aplikace jsou 

destruktivní a odebraný biologický materiál již není možné nahradit. Ve 

spolupráci s antropology byly však vybrány takové vzorky, jejichž ztrátou 

nebyla znehodnocena jiná podstatná informace.  

Limitujícím faktorem archeogenetických aplikací je skutečnost, že ne 

všechny podmínky prostředí umožňují uchování aDNA v analyzovatelném 

stavu. Přestože byla snaha vyvíjet metodické postupy molekulární genetiky a 

optimalizovat je v maximální možné míře, materiál (aDNA) o potřebné 

kvalitě se ze všech vzorků získat nepodařilo. Předkládaná studie je tedy 

výběrem pětileté snahy o archeogenetické aplikace, které představují mnohá 

úskalí, o nichž následně bude pojednáno na patřičných místech této studie.   

V České republice zatím není mnoho pracovišť, které by aplikovaly 

molekulární metody na biologický materiál archeologického stáří, ačkoliv je 

o to nemalý zájem z řad archeologů i historiků. Archeogenetická laboratoř 

Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., kde tato studie vznikala, je 

prvním svého druhu, které v ČR vzniklo, a kde jsou archeogenetické metody 

soustavně rozvíjeny.  

 

 

Cílem této dizertační práce je izolovat a analyzovat molekulu aDNA a ukázat 

konkrétní výsledky studia různých souborů lidských kosterních pozůstatků.  

U souboru koster nedospělých jedinců z Mikulčic bylo hlavním cílem určit 

pohlaví. Zároveň s tímto souborem nedospělých jedinců bylo vybráno i několik 

dospělých jedinců ze stejného pohřebiště, kteří měli dostatečně zachovalé kosterní 

znaky pro určení pohlaví pomocí morfologických metod a bylo tedy možné určit 

pohlaví klasickými postupy s ohledem na specifika pohlavního dimorfismu této 

populace. Pokud se bude shodovat výsledek genetických a morfologických metod, 

budeme předpokládat, že naše výsledky pohlaví nedospělých jedinců jsou autentické 

a tudíž neovlivněné přítomností kontaminace.  

Druhým studovaným souborem jsou dvě kostry ze žateckého pohřebiště 

datovaného do 11. až 13. století, které nesou patologické znaky poukazující na 

onemocnění leprou. Naším úkolem bylo potvrdit či naopak vyvrátit přítomnost DNA 

patogenu Mycobacterium leprae a zhodnotit tak paleoepidemiologické doklady 

o šíření tohoto onemocnění na našem území.  
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Poslední studovaný soubor tvoří jedinci z pozdní doby bronzové, kteří byli 

nalezeni pohromadě v hrobových jamách. Úkolem bylo stanovit možný příbuzenský 

vztah mezi nalezenými jedinci pomocí  analýzy STR (Short Tandem Repeat, viz dále) 

polymorfismů. 

Ke zdárnému naplnění této dizertační práce byly vytyčeny tyto cíle: 

 

1. pomocí optimalizovaného izolačního protokolu (silika-izolace) získat 

maximální množství aDNA ze zubního a kostního materiálu u tří zvolených 

souborů 

2. metodami molekulární biologie určit pohlaví (1. soubor), přítomnost patogenu 

(2. soubor) a příbuznost (3. soubor) 

3. geneticky určené pohlaví porovnat s výsledky morfologické studie, které 

provedli zcela nezávisle na našich postupech badatelé Antropologického 

oddělení Národního muzea  

4. minimalizovat riziko možné kontaminace cizorodou DNA (systém „slepých 

kontrol“, vysoký podíl shody mezi určením pohlaví pomocí genetických a 

morfologických metod atp.) 

5. po případném prokázání přítomnosti aDNA Mycobacterium leprae vyhodnotit 

tento fakt s historickými údaji o prvních zmínkách lepry na našem území 

6. získat maximum dat z jaderné DNA  (STR) pro určení konkrétní příbuzenské 

vazby mezi jedinci dvojhrobů (3. soubor kosterního materiálu)  

7. napomoci v rozvíjení a aplikacích archeogenetických 

metod v Přírodovědeckém oddělení Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. 

v Praze 
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 a D N A  v ý z k u m y  a  a p l i k a c e  
 

1 aDNA 

1.1 aDNA definice a první objevy 

DNA molekula se stala předmětem hlubšího zájmu různých vědních disciplín 

současnosti, neboť je nositelkou genetické informace. Ve svém konkrétním 

uspořádání, sledu čtyř bazí – adeninu, guaninu, thyminu a cytosinu – určuje nejen 

druhovou příslušnost, variabilitu, ale i jedinečnost daného organizmu. Skutečnost, 

že se tato molekula uchovává po dlouhá léta i v tělech zemřelých organizmů, se 

stalo velikým přínosem pro řadu vědních oborů zabývajících se evoluční biologií.  

aDNA je definována jako molekula DNA pocházející z mrtvých biologických 

zdrojů z muzejních exemplářů či archeologických a fosilních nálezů (Paabo, Poinar 

et al. 2004). Oproti moderním genetickým analýzám, studie aDNA jsou 

charakterizované nízkou kvalitou molekuly DNA. Tento fakt limituje cíle, kterých 

je možné analýzou DNA dosáhnout.  

První objev přítomnosti aDNA v mrtvých organizmech byl zaznamenán 

u muzejního, 140 let starého exempláře vyhynulého druhu zebry quagga (Higuchi, 

Bowman et al. 1984). První aDNA sekvenci se podařilo získat švédskému badateli 

Svantemu Pääbovi (Paabo 1985), jehož další výsledky měly pro následující rozvoj 

archeogenetiky obrovský přínos. Jednalo se o fragment izolovaný z egyptské mumie 

staré zhruba 5000 let. Použitou technologií bylo tehdy ještě bakteriální klonování – 

tedy metoda velice pracná a často neúspěšná, neboť v izolátu aDNA se ve veliké 

převaze nachází téměř vždy DNA bakterií a plísní a jen v malém množství DNA 

autentická.  

Zlomový moment v analýze stopového množství DNA (a tedy i problému 

archeogenetických a forenzních aplikací obecně) přinesl až vynález metody 

polymerázové řetězcové reakce známé pod zkratkou PCR (z angl. Polymerase 

Chain Reaction) (Saiki, Scharf et al. 1985; Mullis, Faloona et al. 1986). Poměrně 

brzy poté se podařilo pomocí PCR analyzovat aDNA (Paabo 1989). 

V následujícím období první poloviny 90. let byly publikovány zprávy o úspěšné 

izolaci a analýze aDNA molekuly řady různých organizmů. Kromě lidské se 
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pochopitelně zkoumala i aDNA zvířat a rostlin. Velice malá pozornost však byla 

tehdy věnována autenticitě aDNA a problematice kontaminace cizorodou DNA 

(Young, Huyen et al. 1995).  

Pod pojmem kontaminace se rozumí cizorodá (exogenní) molekula DNA, která 

pochází z jiného biologického zdroje, než je zkoumaný vzorek. Na kostře zemřelého 

člověka se jistě bude nacházet půda, která obsahuje zbytky organického materiálu, 

který nemusí nutně pocházet z historické doby. Organický materiál vždy znamená 

přítomnost cizorodé DNA, kterou je nutné eliminovat. V případě antropologického 

materiálu hrozí zvláště vysoké riziko kontaminace recentní DNA člověka, který 

s pozůstatky v minulosti manipuloval. U velkolepých objevů první poloviny 90. let, 

např. (Golenberg, Giannasi et al. 1990; Cano, Poinar et al. 1992), které prokazovaly 

výskyt aDNA molekul u živočichů a rostlin dokonce až několik miliónů let starých, 

se časem poukázalo na velikou pravděpodobnost kontaminace (Willerslev et Cooper 

2005). Ukazuje se, že riziko kontaminace je skutečně tou největší překážkou 

analýzy aDNA a v této práci mu bude věnována zvláštní kapitola.  

Jednou z hlavních otázek evoluční antropologie, a potažmo i archeogenetiky, 

je hledání rozdílů a podobností mezi současnými lidmi a ostatními jim blízkými 

druhy homininů. V roce 1997 se podařilo izolovat mtDNA (mitochondriální DNA) 

z kosti neandrtálce (stáří 30 – 100 tis. let) pocházející z jeskyně Feldhofer 

v Německu (Krings, Stone et al. 1997). Porovnáním získaných úseků mtDNA se 

stejnými úseky mtDNA současných lidí se zjistilo, že neandrtálci vykročují mimo 

běžný rozptyl současných  lidských populací. V době objevu ale nebyla známa 

mtDNA sekvence podobně starého anatomicky moderního člověka (kromaňonce), 

která by danou příbuznost současných lidí a neandrtálců potvrdila či naopak 

vyvrátila. Teprve v roce 2001 se podařilo izolovat mtDNA z fosílie označované jako 

Lake Mungo 2 z Austrálie, která souvisí s první vlnou úspěšné mimoafrické 

kolonizace anatomicky moderních lidí (Adcock, Dennis et al. 2001). Podle prvních 

výsledků sice nebyla získaná sekvence podobná ani neandrtálské ani současné 

lidské, ale fylogenetické závěry byly poměrně záhy uvedeny na pravou míru 

(Cooper et al. 2001). Následující archeogenetické studie jak neandrtálských tak 

anatomicky moderních koster našich předků daly jednoznačně za pravdu názorům 

o neandrtálské slepé vývojové větvi (Serre, Langaney et al. 2004; Caramelli, 

Lalueza-Fox et al. 2006). Rozdíly mezi neandrtálci a současnými lidmi byly 
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v poslední době  zjištěny pomocí metagenomických postupů i v autozomálních DNA 

sekvencích (Green, Krause et al. 2006; Noonan, Coop et al. 2006) 

Jinou oblast archeogenetiky představuje spolupráce s demograficky 

orientovanými antropology. Jedná se zejména o určování pohlaví a stanovení 

příbuznosti u kostrových nálezů. O těchto atributech v rámci studia aDNA a 

o možnostech detekce patogenu bude pojednáno zvlášť v kapitolách 2.2 a 2.3 na 

str.25 a 31.    

Vývoj archeogenetiky vedl k ustanovení striktních pravidel, která by zabránila 

kontaminaci historického materiálu a zároveň by objektivizovala metodické postupy, 

za kterých bude získaný výsledek analýzy aDNA považovaný za hodnověrný (Poinar 

2003).  

O úspěšné aplikace molekulárně genetických technik na starší biologický 

materiál mají zájmem i kriminalisté. Postupy forenzních genetiků a 

archeogenetiků se pochopitelně příliš neliší. Obě skupiny badatelů pracují 

s degradovanou DNA a snaží se zjišťovat obdobné biologické charakteristiky – 

pohlaví, příbuznost a případně i další geneticky zakódované znaky. Za DNA pro 

forenzní účely se uvažuje ta, která není starší než 50 let s perspektivou objasnění 

kriminálního činu. Naproti tomu aDNA molekula je studována za účelem zpřesnění 

historických údajů a její studium tedy nemá přímý společenský dopad. Obě odvětví 

mají za cíl nalézt optimální protokol pro DNA izolaci a její následnou analýzu, 

který zároveň zabrání kontaminaci vzorku moderní DNA.  
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1.2 aDNA molekula 

1.2.1 jaderná a mitochondriální aDNA člověka 

V lidských buňkách se DNA molekula nachází uvnitř jádra buňky (jaderná 

DNA – nuDNA) a uvnitř buněčného kompartmentu mitochondrií (mitochondriální 

DNA – mtDNA). U obou typů DNA se jedná o stejné molekulární složení, avšak 

s rozdílnou architekturou. 

Jaderná DNA je uložena do struktur zvaných chromozomy. Je to lineární 

dvouřetězcová molekula složená z 3 x 109 nukleotidů ve dvou sadách. Každý úsek 

nuDNA je tedy v buňce přítomen zpravidla dvakrát; jednou na původně 

paternálním a jednou na původně maternálním chromozomu. 

Mitochondriální DNA vytváří dvouřetězcový kruh složený ze 16 569 

nukleotidů v zhruba 10 sadách připadajících na jednu mitochondrii a zhruba 1000 

sadách připadajících na jednu buňku. mtDNA má čistě maternální původ.  

Při aDNA studiích se odborná veřejnost zaměřuje spíše na mtDNA z důvodu 

jejího relativně vyššího zastoupení v DNA izolátu vzorků (větší počet kopií), vyšší 

míry polymorfizmů (zejména D–loop) a znalosti celé sekvence. Hlavním cílem 

studia historické mtDNA je zjištění maternální příbuznosti (Shinoda and Kanai 

1999; Keyser-Tracqui, Crubezy et al. 2003), ale i populační (Oota, Saitou et al. 

1999; Kivisild, Tolk et al. 2002) a druhové příslušnosti (Krings, Stone et al. 1997; 

Caramelli, Lalueza-Fox et al. 2006).  

V této práci se zaměříme na jadernou aDNA, neboť námi hledané informace 

(pohlaví, příbuznost) jsou uložené právě zde. U jednoho souboru budeme zkoumat 

přítomnost bakteriální DNA. V tomto případě se bude jednat o DNA uloženou 

v hlavním kruhovém chromozomu bakterie Mycobacterium leprae. Dvoušroubovice 

DNA hlavního chromozomu je tvořena zhruba 3Mb o délce 1 – 2mm. 

 

1.2.2 chemické vlastnosti 

Fyzikální a chemické vlastnosti molekuly DNA jsou v čase pozměněny vlivem 

různých podmínek prostředí. K obecné charakterizaci aDNA tudíž patří, že je 

degradovaná. Tento pojem v sobě zahrnuje jak její chemickou modifikaci, tak  

fragmentárnost. Bylo zjištěno, že degradace DNA ve tkáních je více závislá na 
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podmínkách prostředí, v němž se nachází, než na době, která uplynula od smrti 

organizmu (Hagelberg and Clegg 1991).  

1.2.2.1. autodegradace 

Krátce po smrti dochází v buňce k autodegradaci. Enzymy (převážně 

nukleázy), běžně se vyskytující v buňce, začnou štěpit vlastní DNA (Rogan and 

Salvo 1990). Vodní prostředí a teplota mezi 34 – 40 °C je pro funkci těchto enzymů 

optimální. Větší odklon od tohoto teplotního rozpětí napomáhá aDNA se uchovat. 

Po 20 dnech po smrti se funkce výše zmíněných enzymů snižuje a na další 

případnou degradaci molekuly DNA mají vliv organizmy nacházející se 

v bezprostřední blízkosti – bakterie, houby, hmyz. Ty uvolňují do svého okolí volné 

radikály, které narušují strukturu původní DNA poruchami v dusíkatých bazích. 

Více jsou poškozeny pyrimidinové báze cytozin – C a thymin – T (Paabo 1989).  

Další vliv na zachovalost molekuly aDNA mají oxidace a hydrolýza, které 

modifikují jednotlivé stavební kameny celé struktury. 

 

1.2.2.2. hydrolýza 

RNA je kvůli 2'OH zbytku citlivější k hydrolýze a to hlavně v prostředí 

bohatém na Ca2+ a Mg2+. Uvažuje se o tom, že tyto vlastnosti mohly v dobách 

vzniku života na zemi vést k redukci OH skupiny a vzniku deoxyribózy (Berg, 

Tymoczko et al. 2007). Deoxyribóza má tedy zvýšenou rezistenci fosfodiesterové 

vazby v DNA, ale na druhou stranu má labilní N–glykosylovou vazbu, což je vazba 

mezi cukernou složkou a purinovou nebo pyrimidinovou bází.  

Hydrolýza N–glykosylové vazby vede k uvolnění báze od páteře DNA, čímž 

vznikají apurinová či apyrimidinová místa. Podle Lindahla (Lindahl 1993) jsou 

puriny k hydrolýze náchylnější než pyrimidiny. Z purinů je potom náchylnější 

guanin. Na místě, kde došlo ke ztrátě báze, se krátce poté řetězec oddělí, čímž 

dochází k fragmentaci. Při vysoké iontové síle je depurinace zpomalena. Navázání 

DNA na hydroxyapatit dokáže rychlost depurinace až dvakrát zpomalit. Velice 

často dochází k deaminaci cytosinového zbytku (Hofreiter, Jaenicke et al. 2001), jež 

vede k tvorbě uracilu. Ten se za běžných podmínek páruje s adeninem. Původní 

cytosin se tedy nesprávně páruje s adeninem a dochází tak k transverzi (záměna 

purinu za pyrimidin). Tento efekt může vést k chybné informaci při sekvenování 
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vybraného úseku aDNA (Poinar 2003). Chyby v sekvenci způsobené deaminací 

cytosinu (uracil) však mohou být minimalizovány přidáním enzymu uracil–N–

glykozylázy před samotnou amplifikací (Hofreiter, Jaenicke et al. 2001). 

Deaminace je částečně závislá na okolním pH. Ukazuje se, že při kyselém pH 

dochází k deaminaci rychleji (Mitchell, Willerslev et al. 2005). 

Nejčastější poškození DNA sekvence představují tranzice (záměny purinů za 

puriny a pyrimidinů za pyrimidiny). Tyto tranzice byly klasifikovány jako typ I 

(A→G a T→C) a typ II (G→A a C→T ) (Hansen, Willerslev et al. 2001). Ukázalo se, 

že v aDNA molekule jsou častější záměny typu II (s převahou C→T) s největší 

pravděpodobností způsobené právě deaminací cytozinu (Gilbert, Binladen et al. 

2007). Tyto tafonomické skutečnosti jsou velmi důležité zejména při porovnávání 

mutací různých aDNA sekvencí, například neandrtálců se sekvencemi současných 

lidí a primátů (Green, Krause et al. 2006).  

  

1.2.2.3. oxidace 

Vlivem oxidace vznikají fragmenty a cross-linky (pevné kovalentní vazby na 

místě původních vazeb vodíkových) a často dochází k pozměnění báze. Hlavní cíl 

oxidací je dvojitá vazba mezi dvěma uhlíky pyrimidinových bází a imidazolový 

cyklus purinů. Obojí vede k rozrušení cyklu. Mezi oxidací modifikované báze patří 

hydantoiny. U vzorků s úspěšně amplifikovanou autentickou aDNA bylo naměřeno 

nižší množství hydantoinů oproti vzorkům, z jejichž extraktů PCR neproběhla 

(Hoss, Jaruga et al. 1996; Hofreiter, Jaenicke et al. 2001). Jako nejčastější modifi-

kace byly zaznamenány: 5–OH–5–MeHyd, 5–OH–Hyd, 8–OH–guanin. Hydantoiny 

blokují postup DNA-polymerázy při elongaci nově vznikajícího řetězce. 

K oxidaci DNA dochází nejenom ve vlastním buněčném prostředí při 

metabolismu, ale také při izolaci fenolem, chloroformem a při použití vzduchem 

saturovaných pufrů. V jádru buňky k metabolismu nedochází, za života je zde proto 

riziko poškození oxidací minimální. Mitochondriální DNA je ale vystavena 

reaktivním oxidativním metabolitům mnohem častěji. Oxidací DNA hydroxylovými 

zbytky vzniká nejčastěji 8–OH–guanin (8–hydroxyguanin), který se nepáruje 

s cytozinem, ale s adeninem, a při replikaci tak dochází k chybě. 8–hydroxyguanin 

byl ve velkém množství detekován v mtDNA. Má se za to, že poruchy vyvolané 
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volnými radikály by mohly být zodpovědné za vysokou mutační rychlost mtDNA 

např. (Brown, George et al. 1979).  

1.2.2.4. možnosti opravy chemicky modifikované aDNA 

Narušení nebo úplná ztráta báze, která způsobí jednořetězcové zlomy, může 

být opravena systémem enzymů polymerázy Escherichie coli a T4–DNA ligázy 

(Pusch, Giddings et al. 1998). Následující práce využily užitečnosti zavedení 

molekulárně biologických postupů vedoucích k ošetření/opravě degradované aDNA  

pomocí enzymu T4–ligázy, jež vedlo k zvýšení úspěšnosti aDNA analýzy (Di 

Bernardo, Del Gaudio et al. 2002; Iniguez, Araujo et al. 2003). 

Místa v DNA řetězci, kde došlo ke ztrátě nukleotidu, mohou být rovněž 

ošetřena pomocí enzymů označených komerční značkou Restoráza (Restorase – 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). Směs tří enzymů – AccuTaq LA DNA 

polymeráza, reparační enzym a mezofylická polymeráza – bohužel není 

dodavatelem blíže specifikována.  
 

1.2.3 fragmentace 

Mnohé chemické modifikace (hydrolýza) a jiné procesy ve výsledku vedou 

k rozpojení řetězcové struktury DNA a ke vzniku  fragmentů. V buňkách tkání 

vede posmrtná degradace k velmi značné fragmentaci a celkový obsah aDNA je 

tudíž nalámán na krátké sekvence.  Tato skutečnost významně ovlivňuje analýzu 

aDNA, avšak nemusí představovat velikou překážku při analýze, neboť je možné 

pomocí PCR produkovat krátké překrývající se fragmenty o obsáhnout tak 

i mnohem delší oblasti. 

Průměrná velikost aDNA fragmentů dosahuje okolo 200 bp (Paabo 1989). 

Lineární DNA se formuje do nukleozomů, ty pak do solenoidů a ty se připojují na 

proteinové lešení, které utváří podobu chromozomu. Struktura nukleozomu vypadá 

jako šňůrka, kde po zhruba 150 bp je histonový komplex (protein), na němž je 

omotána lineární DNA zhruba 200 bp dlouhá. Dalo by se tedy uvažovat o tom, že 

ve fosilních buňkách zůstává právě ta část aDNA, která je chráněna histonovými 

proteiny (Kelman and Moran 1996). 

Délka cca 200 bp je důležitým limitujícím faktorem při práci s aDNA. 

Neznamená to ale, že všechny fragmenty aDNA jsou této velikosti. Výjimečně jsou 

v izolátu aDNA i delší sekvence až 800bp (Haack, Hummel et al. 2000). Je ale 
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velmi nízká pravděpodobnost, že by námi vybraný úsek větší délky (např. 400bp) 

ležel právě v takto dlouhé sekvenci. Většina primerů PCR se proto navrhuje pro 

úseky okolo 200 bp, či spíše ještě kratší. 

Metagenomický přístup využívající nejnovější metody (pyrosekvenace) 

odhalil, že v extraktu mamutí aDNA se nalézaly fragmenty o průměrné délce až 

600bp, avšak z důvodu chemické modifikace nukleotidů se nedařilo pomocí 

sekvenace získat fragmenty v průměru delší než zhruba 100bp (Poinar, Schwarz et 

al. 2006). Neúspěch detekce fragmentů delších než 200bp není tedy dán pouze 

mechanickým nalámáním DNA řetězce, ale také modifikacemi přítomnými uvnitř 

vlákna.  

Ve vysušené lidské kůži 4 roky staré a 13 000 let staré nebyl mezi délkou 

fragmentů DNA veliký rozdíl (Paabo 1989). Tato práce tedy poukázala na 

skutečnost, že i při rozdílném stáří a podmínkách prostředí jsou fragmenty aDNA 

nalámané na zhruba stejné velikosti (okolo 200bp). Podle práce Tuross a kolektivu 

(Tuross 1994) však existuje negativní korelace mezi stářím vzorku a úspěšností 

aDNA. K tomuto závěru autoři došli porovnáním intenzity signálu ethidium 

bromidu navázaného do izolované aDNA z kostí sledované na elektroforetickém 

gelu. Tímto způsobem však mohla být porovnávána nespecifická aDNA bakterií 

a plísní. 

Analýzy aDNA se zaměřují na informace, kterých je možné dosáhnout  

sledováním krátkých sekvencí. Tuto podmínku například splňují STR lokusy vhodné 

pro stanovení příbuznosti nebo amelogeninový úsek na heterochromozomech vhodný 

svými delecemi pro určení pohlaví, nikoli ale např. telomerické konce chromozomů pro 

odhad věku dožití jedince. 

Pokrok v archeogenetice jistě brzy přinese nové technologické možnosti, které 

dokáží snížit významnost chemické modifikace a fragmentace aDNA při analýzách. 

Získaná data více než milion nukleotidů aDNA pomocí metody pyrosekvenace jsou 

toho dokladem (Noonan, Coop et al. 2006; Poinar, Schwarz et al. 2006).  

 

1.2.4 vhodné podmínky prostředí pro uchování aDNA 

Chladné a suché prostředí by mělo být významné pro vysokou míru zacho-

valosti aDNA. Pozitivní vliv na uchování aDNA má hlubší uložení ostatků v zemi, 
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druh okolní zeminy, pH půdy (neutrální či lehce alkalické), nízký stupeň 

hnilobného procesu, absence vody, absence kyslíku či nízká míra kontaminace 

cizorodou DNA (Paabo 1989; Hagelberg and Clegg 1991; Lindahl 1993; Tuross 

1994; Burger, Hummel et al. 1999).  

Je zajímavé, že vysoká teplota, až například 90°C, nemá na zachovalost 

celistvosti DNA molekuly tak velký vliv, jaký se předpokládal. Přesto může dojít 

v sekvenci DNA ke změnám nukleotidových bazí, a to v určitých specifických 

oblastech (Banerjee and Brown 2003). Tento fakt zpochybňuje možnost získat 

autentickou sekvenci DNA, neboť teplota prostředí může modifikovat určitou bázi, 

která se v průběhu amplifikace chová jako jiný nukleotid. Tyto výsledky však 

doposud nebyly potvrzeny jinými autory. Ani jiná studie (Willerslev and Cooper 

2005) nepotvrzuje, že by se amplifikovatelná aDNA nacházela pouze v chladných 

prostředích. V tomto případě se jednalo o pozdně pleistocenní nálezy (stáří až 100 tis. 

let). 

I tak zůstává klíčovým faktorem pro uchování aDNA molekuly teplotní 

historie vzorku, přičemž nízká průměrná roční teplota bude pro zachovalost 

optimální (Smith, Chamberlain et al. 2003). Nejstarší autentické aDNA byly 

nalezeny ve vzorcích nacházejících se v jeskyních (Valdiosera, Garcia et al. 2006) 

nebo ve zmrzlé půdě (Willerslev, Cappellini et al. 2007).  

 

1.2.5 stáří aDNA molekuly 

V současné době se vedou veliké spory o maximální dobu zachování DNA 

molekuly v historickém materiálu různých tkání z různých prostředí. 

Matematickými modely se vědci snaží stanovit hranici, za kterou už nebude možné 

analyzovat autentickou molekulu DNA. V matematických modelech figurují 

základní faktory prostředí – pH, vlhkost, teplota a jejich kolísání v čase. Pro nálezy 

egyptských mumifikovaných tkání byl například stanoven limit 700 – 800 let 

(Marota, Basile et al. 2002) na základě stanovení poločasu degradace DNA 

v rostlinném papyru t1/2 = cca 24 let. Tato hranice je však poměrně nízká a pokud 

by opravdu platila, tak by mnohé práce z minulých let, např. (Zink, Haas et al. 

2001), nemohly zkoumat autentickou molekulu, nýbrž kontaminaci. S tímto 

časovým limitem nesouhlasí Zink (Zink and Nerlich 2003) i jiní. Jejich hlavním 

argumentem je údajná nevěrohodnost konkrétních použitých hodnot faktorů 
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okolního prostředí. K bouřlivé debatě autorů zastávajících a oponujících 

věrohodnost aDNA pocházející z egyptských nálezů starších než 700 – 800 let se 

například vyjádřil Gilbert (Gilbert, Barnes et al. 2005) a svými argumenty spíše 

utvrdil oponenty.  

Je zajímavé, že časový limit 700 – 800 let pro egyptské nálezy koreluje s daty 

získanými poměrem D/L enantiomerů kyseliny asparagové u studovaného 

materiálu (Marota, Basile et al. 2002). Tato metoda se běžně v určení míry 

zachovalosti aDNA využívá (viz níže). 

Výše uvedený příklad se týkal Egypta, kde teploty během dne i v průběhu 

roku značně kolísají; v jiných oblastech světa, kde k takovým oscilacím nedochází, 

bude časový limit pro DNA zachovalost jistě mnohem větší. Toto tvrzení potvrzuje 

např. úspěšná izolace a sekvenace mtDNA z eneolitické (cca 5 000 př.n.l.) mumie 

tzv. ledovcového muže z Tyrolských Alp (Rollo, Ermini et al. 2006) nebo i kostí 

neandrtálců, jejichž stáří přesahuje 30 tisíc let (Ovchinnikov, Gotherstrom et al. 

2000). 

Časový limit se zřejmě bude lišit i podle zkoumaného druhu biologického 

materiálu. Jiná degradace bude probíhat v rostlinách, jiná u živočichů. 

Mechanizmus aDNA modifikace a degradace může být simulován uměle 

vyvolanými podmínkami v laboratořích. Takové studie naznačují, že i při velmi 

optimálních podmínkách prostředí se genetická informace nezachová déle než 

100 000 let (Poinar, Hoss et al. 1996; Poinar and Stankiewicz 1999). Tyto údaje 

však níže uvedené práce vyvracejí. 

Klíčovým faktorem pro uchování aDNA bude teplotní historie vzorku, přičemž 

nižší teplota bude pro vzorek optimálnější (Smith, Chamberlain et al. 2003). 

Nejstarší autentické aDNA byly nalezeny ve vzorcích nacházejících se v jeskyních 

nebo ve zmrzlé půdě. Například rostlinná a hmyzí aDNA byla úspěšně potvrzena 

u vzorků 450 000 – 800 000 let starých, nalezených v centrální oblasti Grónska 

(Willerslev, Cappellini et al. 2007). Fosilní vzorek medvěda 400 000 let starý byl 

odebrán z prostředí jeskynního systému Atapuerca ve Španělsku a poskytl rovněž 

hodnověrná genetická data (Valdiosera, Garcia et al. 2006).  

Otázka maximálního možného stáří vzorku tedy zdaleka nemá v současné 

době odpověď. 
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1.2.6 zjišťování zachovalosti aDNA 

Metody, které by mohly predikovat kvalitu aDNA ještě před samotným 

zpracováním vzorku pro aDNA analýzu, by našly v oboru archeogenetiky veliké 

uplatnění. Na rozsáhlých pohřebištích by se tak mohly vybrat pouze vhodní jedinci 

či vzorky a zvýšila by se tak celková efektivita práce. V současné době skutečně 

takové metody existují. Mezi ně patří 1) histologické zhodnocení kostí, 2) sledování 

racemizace aminokyselin, 3) odhad termálního věku a také 4) průtoková 

cytometrie.  

Zachovalost DNA je dávána do vztahu s celkově dobrou histologickou 

zachovalostí kosterních struktur. K tomu se používají snímky příčných řezů 

kostí,  pořízené elektronovým mikroskopem, a následné zjišťování morfologických 

charakteristik (Kolman and Tuross 2000). Vyšší stupeň histologické neporušenosti 

indikuje stejně tak vyšší stupeň neporušenosti aDNA (Haynes, Searle et al. 2002), 

přičemž stádií zachovalosti je pět. Kvantitativní analýza histologické zachovalosti 

tak naznačuje vztah k možnému výtěžku aDNA, avšak nejedná se o přímé odvození 

kvality izolované aDNA (Colson, Richards et al. 1997; Haynes, Searle et al. 2002). 

Poměrně často používanou metodou je racemizace aminokyselin (AMK) 

(Poinar, Hoss et al. 1996). Bylo zjištěno, že zachovalost DNA koresponduje 

s poměrem D a L enantiomerů aminokyselin v proteinech. U živého člověka se 

nachází převážná část AMK v konfiguraci L (levotočivé). Postupující degradací 

tkání se některé aminokyseliny přetáčí do konfigurace D (pravotočivé). Pokud se 

zjistí, že poměr enantiomerů kyseliny asparagové je D : L > 0,08, potom by 

ve vzorku neměla být žádná amplifikovatelná aDNA. Kromě kyseliny asparagové 

se běžně používá ještě alanin a leucin. 

Termální věk představuje počet let nutných k určitému stupni degradace 

DNA (depurinace) při konstantní teplotě 10ºC. Odhaduje se měřením depurinace. 

Oblast nálezu s termálním věkem pod 17 tisíc let by měla obsahovat 

amplifikovatelnou aDNA (Smith, Chamberlain et al. 2003). Tato metoda predikce 

aDNA zachovalosti se ale neosvědčila u vzorků pocházejících z velmi suchých 

oblastí (Poinar, Kuch et al. 2003).  

Ke zjištění přítomnosti aDNA v historickém materiálu byl také použit 

průtokový cytometr, který měřil intenzitu fluorescenčně označené molekuly DNA 

v buňkách kosterního materiálu (Cook 1993). 
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V této práci nebudeme předem testovat, zda je daný biologický vzorek vhodný 

pro izolaci a analýzu aDNA. Veškerý získaný biologický materiál rovnou podrobíme 

analýze. 

   

1.3 Kontaminace aDNA vzorků 

Kontaminace v tomto konkrétním odvětví znamená DNA, či jiné látky, pocházející z 

jiných zdrojů než z jedince, jemuž zpracovávaná tkáň patřila – viz Tabulka 1-1. 

Také k nim patří anorganické soli, těžké kovy, půdní organické látky, proteiny 

(kolagen, hem, cytochromy, melanin apod.), které brzdí celý proces množení 

a analýzy aDNA (Cooper 1994). Vyšší riziko představuje kontaminace, ke které 

dojde po vyzdvižení biologického materiálu z jeho posmrtného uložení, kdy hrozí 

riziko kontaminace lidskou moderní DNA. Tato DNA totiž snáze podstupuje 

analýze a vytváří falešný výsledek. Moderní DNA může pocházet od archeologů, 

kteří kosterní pozůstatky v terénu začišťují a vyzdvihují, laborantů, kteří je 

popisují a evidují, či antropologů, kteří je zpracovávají, a v neposlední řadě i od 

náhodné osoby, jejíž DNA se nachází v bezprostředním okolí (např. ve vzduchu). 

 

Tabulka 1-1  Typy a zdroje kontaminací 

kontaminace 
v archeologickém kontextu 

kontaminace před  a při 
manipulaci v laboratoři 

půdními koextrakty archeologem 

biologickými koextrakty laborantem 

 antropologem 

 archeogenetikem 

 náhodnou osobou 

 PCR produkty předchozích 
amplifikací 
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Recentní DNA není chemicky modifikovaná do té míry jako aDNA a mnohem 

snadněji tedy podstupuje proces PCR s cyklickou denaturací, annealingem primerů 

a elongací nového řetězce. Snadno se tak může stát, že jediná recentní molekula 

DNA, které je ve vzorku často i v menším množství než aDNA, ve výsledku produkt 

aDNA převáží. Pro zabránění kontaminace byla tedy zavedena určitá pravidla: 

 

− se vzorkem se od počátku zachází tak, aby se zabránilo kontaminaci 

− s každým vzorkem se manipuluje s materiály na jedno použití, které se navíc 

často mění: gumové rukavice, plastové špičky k odebírání malých množství 

chemických činidel a sloučenin  

− celý proces extrakce se provádí v laminárním boxu, který zabraňuje konta-

minaci molekulami DNA v laboratoři, prostor se často sterilizuje chemickými 

látkami (lihobenzín) a intenzivním UV zářením 

− z povrchu kosti se mechanicky i chemicky (3% chlornan sodný) odstraňují 

možné kontaminující částice 

− chemikálie se dekontaminují: UV radiace (240 nm), autokláv, přidání silikátu 

do chemikálií (ty se stočí a supernatant je bez kontaminujících molekul) 

− veškeré plochy a nástroje se sterilizují: UV radiace (240 nm), autokláv, liho-

benzín, 5% chlornan sodný 

− k celé práci s aDNA musí sloužit minimálně dvě místnosti; jedna (pre-PCR) je 

určena k čištění kosti, drcení, extrakci a přípravě mastermixu pro PCR, 

druhá (post-PCR) slouží k vlastní PCR a další analýze produktů 

− při extrakci a následné analýze se vždy používá systém „negativních 

(slepých)“ kontrol čistoty práce (viz níže) 

− není možné přenášet věci z druhé (post-PCR) místnosti do první (pre-PCR) 

− každá místnost má své vlastní vybavení 

− každý z laborantů používá své vlastní chemikálie 

  

V práci s lidskou aDNA je tedy nutné určit, že výsledek skutečně pochází 

z historického materiálu (Yang and Watt 2005). Autenticitu výsledků ale není 

jednoduché prokázat. V mnoha publikovaných pracích je běžně aplikované 

klonování a sekvenace výsledného fragmentu (Krings, Stone et al. 1997), přičemž 10 

osekvenovaných klonů by mělo vypovědět o míře přítomnosti endogenních versus 

exogenních sekvencí (Poinar 2003). Sekvence by také měly dávat fylogenetický 
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smysl. Kriterium, že pro daný zkoumaný úsek bychom měli znát alelickou 

frekvenci a geografickou distribuci (Montiel, Malgosa et al. 2001; Poinar 2003), se 

nám zdá nereálné v případě práce s aDNA. Další metodou bývá opakovaná extrakce 

a analýza vzorku v různých laboratořích (reproduktibilita). 

Levnější metodou bývá opakovaná extrakce a analýza vzorku v téže a jiné 

laboratoři.  

U systému „negativních“ kontrol se monitoruje čistota používaných 

chemikálií a postupu práce. Běžně se používá kontrola izolační (extrakční) a 

amplifikační. Extrakční kontrola podstupuje stejné procedury jako ostatní vzorky 

při izolaci, ale neobsahuje lidskou DNA. Namísto lidského biologického materiálu 

se ke vzorku přidá voda, nebo extrakt ze zvířecí kosti ze stejného naleziště. Ani 

negativní výsledky „slepých“ kontrol však podle některých studií neznamenají 

absenci kontaminace v ostatních vzorcích (Kolman and Tuross 2000). 

V amplifikačním kroku analýzy se jedna zkumavka použije na kontrolu 

čistoty chemikálií a postupu přípravy PCR amplifikace. Do PCR zkumavky se dají 

stejné chemikálie jako do ostatních vzorků a namísto templátu se přidá voda. Tento 

systém umožňuje zároveň odhalit, v jakém kroku (izolace či amplifikace) k případné 

kontaminaci došlo. 

K přítomnosti PCR produktu v negativních kontrolách může při analýze 

aDNA dojít i po enormním zvýšení počtu amplifikačních cyklů (45 – 60) (Yang, Eng 

et al. 2003). Tito autoři uvádějí, že citlivost PCR metody při správné optimalizaci 

může zachytit i množství pod 0,5pg DNA. U takto malého množství zřejmě není 

možné zabránit vstupu kontaminace do amplifikační reakce. Autoři tedy doporučují 

několik pozitivních kontrol (50pg, 5pg a 0,5pg DNA) zároveň s několika 

negativními kontrolami a sledovat míru kontaminace. Optimální PCR protokol by 

poté měl být takový, aby zachytil množství, které bude větší než množství 

kontaminace. Při tzv. low copy number DNA typing, které odpovídá amplifikaci 

aDNA, je doporučován maximální počet cyklů 38 (Balogh, Burger et al. 2003).    

K nejzávažnějším typům kontaminace patří přenos dříve vzniklého PCR 

produktu do zkumavek nových vzorků. Z tohoto důvodu existují dvě oddělené 

místnosti – pre-PCR a post-PCR. 

Metodou, která úspěšně zabraňuje přenosu produktů amplifikace, je 

zabudování uridintrifosfátu na místo thymidintrifosfátu do nově syntetizovaného 

řetězce. Všechny vzorky se před amplifikací ošetří enzymem uracil–n–glykozylázou 
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a pokud se produkt (řetězec s U) přenese do vzorku s ještě neproběhlou cyklickou 

reakcí, bude hned v prvním cyklu zničen tímto enzymem a zabrání se tak 

kontaminaci produktem (Longo, Berninger et al. 1990). 

Se zajímavým nápadem přišli Hummel a kolektiv (Hummel, Herrmann et al. 

1999), kteří dokazují přítomnost autentické aDNA pomocí komparativní genomové 

hybridizace (Kallioniemi, Kallioniemi et al. 1992).  Stejná množství dvou různých 

DNA – testované aDNA a moderní DNA – jsou označena různými flourochromy 

pomocí nick-translace (např. jedna barvou zelenou a druhá červenou). Obě DNA se 

poté nechají kohybridizovat s nebarvenými metafázovými chromozomy třetího 

vzorku (standardu). Poté se sleduje poměr navázaných sond. Metoda nevyžaduje 

PCR amplifikaci, tudíž nehrozí namnožení kontaminující molekuly. Lze tak získat 

informaci o pohlaví nebo o možných chromozomálních aberacích, nikoliv však 

o příbuznosti a jiných atributech, neboť se sledují pouze celé chromozomy. 

V budoucnu však zřejmě nebude mít veliké uplatnění, neboť je velmi pracná a 

finančně nákladná. 

V jedné studii (Richards, Sykes et al. 1995) při pokusu analyzovat zvířecí 

kosti ze stejného naleziště, ze kterého se analyzoval lidský materiál, došlo 

k velkému překvapení, když 50 % zvířecích kostí bylo kontaminováno lidskou DNA.  

Zdrojem kontaminace (DNA sekvence do cca 200 bp) jsou často i komerčně 

dodávané chemikálie (Kolman and Tuross 2000), u nichž se předpokládá použití 

pro recentní DNA. Výsledek analýzy recentní DNA nebývá touto kontaminací nijak 

významně ohrožen, jelikož vstupní množství je obecně ve velikém nadbytku a navíc 

běžně analyzované sekvence přesahují 1 kb. U aDNA je to však jiné.  

Povrchy biologických materiálů je třeba dekontaminovat. Pouhé mechanické 

očištění se ukázalo bohužel jako nedostačující. Kost je silně porézní materiál a 

v případě neodborného zacházení může snadno dojít ke kontaminaci usazením 

cizorodé DNA hluboko uvnitř (Gilbert, Rudbeck et al. 2005). K tomuto účelu se 

používá UV světlo krátkých vlnových délek (254 či 240nm) a chlornan sodný 

(NaClO) jakožto oxidační činidlo. Podle nedávné studie (Kemp and Smith 2005) je 

pro dekontaminaci nejvhodnější ponořit kost do 3% chlornanu sodného na dobu 

alespoň 15 minut. Ukazuje se, že ani působení 6% chlornanu sodného po dobu 21 

hodin nezničí endogenní aDNA, která je v kosti chráněna vazbou na hydroxyapatit. 

Jak bylo výše uvedeno (viz kap. 1.2.2 na str.8), aDNA molekula má tu 

vlastnost, že mnohé její báze jsou chemicky modifikované. Byl  vyvinut statistický 
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model, který dokáže identifikovat endogenní templátovou aDNA hodnocením 

vzorce poruch zaznamenaných na studovaném řetězci (Helgason, Palsson et al. 

2007). U tohoto přístupu je ale těžké hodnotit vzorky, které jsou kontaminované 

moderními molekulami staršími více než 10 let, neboť i tyto mohou obsahovat 

charakteristické změny v  řetězci připomínající aDNA (Sampietro, Gilbert et al. 

2006).    

Ačkoliv se někteří odborníci snaží o vývoj spolehlivějších technik analýzy 

lidské aDNA (Helgason, Palsson et al. 2007), jiní se zaměřují na analýzu 

rostlinných (Jaenicke-Despres, Buckler et al. 2003) a živočišných (Svensson, 

Anderung et al. 2007) vzorků a na základě výsledků spíše odvozují prehistorické 

lidské činnosti. V koprolitech může být zachována aDNA rostlin a zvířat dané doby 

a umožní vysledovat složení potravy obyvatelstva a složení preferovaného ekosys-

tému (Poinar, Kuch et al. 2003).  

S ohledem na laboratorní vybavení bude autenticita v této práci odvozována 

z konkrétních výsledků. U souboru jedinců, u kterých budeme určovat pohlaví, 

nám o autenticitě vypoví vysoká míra shody mezi výsledky genetické a 

morfologické studie (viz kap. 9.1 na str. 71). U souboru jedinců, u kterých se 

pokusíme detekovat aDNA specifickou pro Mycobacterium leprae, předpokládáme, 

že případná specifická DNA sekvence musela být přítomna na historickém jedinci a 

není tedy možné, aby se jednalo o kontaminaci. U souboru jedinců, u kterých se 

pokusíme určit příbuzenský vztah, bude hlavním kriteriem odečet maximálně dvou 

alel pro konkrétní STR lokus (viz kap. 2.2.3 na str. 28). Navíc bude u všech souborů 

aplikován systém negativních izolačních a amplifikačních kontrol. Obecně platí 

dodržování čistoty práce a používání minimálního možného množství chemikálií a 

kroků. Pre- a Post- PCR místnosti jsou odděleny. 
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2 Informace v aDNA a jejich využití 

2.1 aDNA jako nástroj k hledání odpovědí 

DNA molekula je zdroj informací pro tvorbu proteinů, základních konstruktérů 

životaschopných organizmů. Na základě konkrétního sledu nukleotidů vznikají nejen 

proteiny, ale také určitý harmonogram, kdy se který z nich má uplatnit tak, aby  

vznikl organizmus s vlastnostmi svého rodičovského organizmu. Po smrti jedince 

jsou informace uložené v sekvenci DNA stále přítomné, mění se ale stav celkové 

molekuly. 

 Degradovaný stav molekuly aDNA znamená omezení v získávání informací. 

Hlavním limitem je délka izolovaných molekul, která jen výjimečně přesahuje 

200bp (viz kap. 1.2.3 na str.11). Neznamená to, že by se nepodařilo získat úseky 

delší, ale je to jev spíše výjimečný (Haack, Hummel et al. 2000). Druhým limitem je 

degradace samotných nukleotidů, které způsobují chyby v odečtu DNA sekvence 

(Gilbert, Hansen et al. 2003; Gilbert, Shapiro et al. 2005). Tento fakt platí u 

jaderné DNA i u mitochondriální DNA (Binladen, Wiuf et al. 2006). 

 

2.1.1 antropologie  

Úkolem historické antropologie je v první řadě rekonstruovat základní 

demografické charakteristiky archeologicky datovatelných koster – věk dožití, 

pohlaví, příbuznost a příslušnost k určitému etniku (Černý, Brůžek et al. 2003). 

Bohužel na všechny tyto atributy není možné v molekule DNA hledat odpovědi. 

V současné době lze u lidského jedince při použití genetických metod zodpovědět 

otázku pohlaví a příbuznosti (viz níže) a nastínit možnost příslušnosti k nějaké 

geograficky definovatelné populaci. Genetické metody pro určení pohlaví, které 

vycházejí z inzerčních/delečních rozdílů mezi Y a X chromozomem, jsou zavedené 

v mnoha laboratořích ve světě. Určování příbuznosti, které musí revidovat mnoho 

různých alel minimálně šesti různých STR lokusů, je zatím na úplném začátku.  

 Krátké sekvence aDNA však umožňují zodpovědět i mnohé další aspekty 

života našich dávných předků (Tabulka 2-1 a Tabulka 2-2). Získání molekuly 

aDNA z více jedinců náležících do jedné a více populací umožňuje sledovat pohyb, 
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nahrazování nebo stabilitu obyvatelstva určitého území (Gao, Yang et al. 2007). U 

konkrétního jedince je pak možné potvrdit domněnku o onemocnění genetickém či 

infekčním. Onemocnění genetická či vyvolaná patologickým agens nemusí být vždy 

morfologicky patrná, takže aDNA může přinést dříve netušené objevy. V nedávné 

době se podařilo detekovat nejčastější mutaci zvanou delta F508 u vzorku aDNA a 

doložit tak případ možnosti detekce dědičného onemocnění (cystické fibrózy) u 

historického jedince (Bramanti, Hummel et al. 2003). O úspěšných detekcích 

infekčních onemocnění při studia aDNA bude pojednáno v kap. 2.3 na str. 31. 

Pravděpodobně nejzajímavější jsou studie zabývající se evolucí člověka. Ty 

jsou však omezeny časově a zatím dokáží pracovat s nálezy do zhruba 100 000 let 

(Stankiewicz, Poinar et al. 1998) (existují výjimky, viz kap. 1.2.5 na str. 13), tedy s 

Homo neanderthalensis a Homo sapiens. Jistě bude zajímavé zjistit, zda nedávno 

objevené kosterní nálezy trpasličího člověka nazvaného Homo floresiensis 

z Indonésie, jejichž stáří se odhaduje na 18 tisíc let (Brown, Sutikna et al. 2004), 

bude obsahovat amplifikovatelnou aDNA.  

Studium genetické diverzity mnoha různých DNA lokusů moderních populací 

poukazuje na africký původ moderního člověka (Ingman, Kaessmann et al. 2000). 

Při použití dat ze současně žijících populací je ovšem možné, že některé mladší 

demografické události mohou zastínit ty starší (Barnes, Shapiro et al. 2007). 

Například význam demické difůze, související s neolitizací Evropy, byl donedávna 

velmi intenzivně diskutovaným tématem. Tento problém může být řešen přímým 

studiem historických vzorků, tedy aDNA (Haak, Forster et al. 2005; Sampietro, 

Lao et al. 2007).  

Na základě fosilních a archeologických nálezů neandrtálci a anatomicky 

moderní lidé museli sdílet společné oblasti v Evropě a západní Asii od počátku 

průniku sapientních forem před zhruba 40 tis. lety až do doby vyhynutí 

neandrtálců zhruba před 27 000 lety (Smith, Trinkaus et al. 1999). Vztah mezi 

moderním člověkem a neandrtálci byl studován pomocí aDNA. Za posledních deset 

let se podařilo získat mtDNA sekvence hypervariabilní oblasti od zhruba deseti 

vzorků neandrtálců (Krings, Stone et al. 1997; Ovchinnikov, Gotherstrom et al. 

2000; Caramelli, Lalueza-Fox et al. 2003; Lalueza-Fox, Sampietro et al. 2005; 

Orlando, Darlu et al. 2006). Uvedené studie ukazují, že neandrtálci tvořili 

monofyletickou skupinu zřetelně oddělenou od Homo sapiens. Získané sekvence 

mtDNA v porovnání s náhodně vybranou sekvencí moderního člověka ukázaly 
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zhruba stejný rozdíl, což je zařadilo mezi samostatný druh. Nové technologické 

možnosti analýzy aDNA (pyrosekvenace) umožnily získat i data jaderné aDNA 

neandrtálského původu (Green, Krause et al. 2006; Noonan, Coop et al. 2006). 

Pomocí těchto dat autoři odhadují genetické rozštěpení vývojových linií před 

zhruba 700 000 lety. 

Kromě výše uvedených aplikací je možné pomocí aDNA ukryté v netkáňových 

zdrojích zjistit i některé další charakteristiky historických populací (Tabulka 2-2). 

V koprolitech může být zachována aDNA rostlin a zvířat dané doby, která umožní 

vysledovat složení potravy obyvatelstva a složení preferovaného ekosystému 

(Poinar, Kuch et al. 2003). Z hlediska zkoumání kulturních praktik historických 

populací je možné díky aDNA ukryté v zářezech a ohybech kamenných nástrojů 

zjistit spektrum používání tohoto nástroje (zbraň, nástroj, pomůcka...). Tkanina 

oblečení „ledovcového muže“ se skládá z organických materiálů, které se musely 

vyskytovat v jeho původním ekosystému (Rollo, Asci et al. 1994). 
 

Tabulka 2-1  Spektrum informací uložených v molekule aDNA 

jedinec rodina populace druh 

pohlaví 

příbuznost 

genetické onemocnění 

infekční onemocnění 

příbuznost rodin daného 
pohřebiště 

stupeň inbreedingu 

endo X exogamie 

matri/patrilinearita 

matri/patrilokalita 

migrace 

fylogenetická 
příbuznost 

typ společnosti 

původ nemocí 

sociální chování 

fylogenetická 
příbuznost 

       Převzato z diplomové práce autorky 

Tabulka 2-2  aDNA ze zdrojů, které nejsou živočišného původu či nepochází přímo z živočišné tkáně 

lidské atributy – zdroje informací 

preferovaný ekosystém – flora (semena), fauna (fosilní nálezy) 

složení potravy – rozbor koprolitů, rozbor DNA v záhybech kamenných        
nástrojů, atp. 

kulturní zvyklosti – k čemu sloužil daný nástroj, rozbor oblečení, detekce 
látek používaných k léčebným praktikám atp. 

       Převzato z diplomové práce autorky 
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2.1.2 zoologie a botanika 

Zkoumáním živočišné a rostlinné aDNA je možné studovat evoluční historii 

současných druhů (Cooper, Rhymer et al. 1996; Groombridge, Jones et al. 2000) či 

porovnávat současné druhy s těmi dávno vyhynulými (Christidis, Leeton et al. 

1996; Krajewski, Buckley et al. 1997). První objev přítomnosti aDNA 

v paleozoologickém materiálu pocházel z muzejního exempláře vyhynulého druhu 

zebry quagga (Higuchi, Bowman et al. 1984). aDNA analýzou tohoto druhu bylo 

možné potvrdit fylogenetickou příbuznost s koňmi a jeho nejbližšími příbuznými – 

se zebrami a osly. Studium aDNA rozvíjí obor evoluční biologie, neboť nabízí nový 

pohled na speciační a extinkční procesy. 

Například díky studiu mtDNA vyhynulého druhu vakovlků (marsupial wolf) 

z Austrálie se ukázalo, že jsou příbuzní k ostatním australským vačnatcům více 

než k masožravým vačnatcům Jižní Ameriky. Z této znalosti vyplývá, že mnohé 

morfologické vlastnosti vakovlků, které sdílejí s vačnatci z Jižní Ameriky, se 

musely vyvinout nezávisle na obou kontinentech (Thomas, Schaffner et al. 1989; 

Krajewski, Driskell et al. 1992; Krajewski, Buckley et al. 1997).  

U vyhynulých živočišných druhů se odborná veřejnost zaměřuje nejvíce na 

mamuty (Barnes, Shapiro et al. 2007; Binladen, Gilbert et al. 2007) a jeskynní 

medvědy (Loreille, Orlando et al. 2001; Noonan, Hofreiter et al. 2005), kteří 

dominovali v Evropě v období pleistocenu. 

Rostlinné aDNA sekvence byly získány převážně z dochovalých semen (Rollo, 

Venanzi et al. 1991; O'Donoghue, Clapham et al. 1996).  Novější studie poukázala 

na přítomnost rostlinné aDNA v kusích ledu z hlubokých vrtů prováděných 

v Grónsku a Kanadě (Willerslev, Hansen et al. 2003). Získaná data umožňují 

rekonstrukci původní vegetace na daném území.   

 Jakkoliv je v současné době možné získávat data jaderné, mitochondriální či 

chloroplastové DNA se stále větším rozsahem získaných sekvencí, stále není možné  

vyhynulé druhy oživit. Mezi několika základními požadavky pro úspěšné provedení 

takového pokusu je totiž nutnost klonovat organizmy pomocí kompletní a chemicky 

neponičené jaderné DNA a zároveň nalézt kompatibilního maternálního hostitele 

cizorodého genomu. Je ale možné, že budoucnost se dokáže vypořádat i s těmito 

limity.   
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2.2 Pohlaví a příbuznost 

Pohlaví a příbuznost lidských ostatků v oblasti forenzní a historické antropologie 

jsou určitelná pomocí morfologických a molekulárně genetických metod.  

Morfologické metody se zaměřují na kosti s největší výpovědní hodnotou pro 

dané určení. Na dobře zachovalé pánvi dospělého jedince jakékoli lidské populace je 

možné pohlaví velice spolehlivě určit pomocí standardizovaných rozměrů vložených 

do diskriminačních funkcí (Murail, Bruzek et al. 2005). Pánev se ale poměrně 

špatně zachovává a v případě nálezu nedospělého jedince s nevyvinutými 

sekundárními pohlavními znaky není možné pohlaví morfologickými metodami 

určit vůbec.  

Příbuzenský vztah, který by bylo možné odhalit na základě morfologických či 

metrických charakteristik kosterního materiálu, není v literatuře popisován příliš 

často. Morfologie odvozuje, a v jistém smyslu spíše odhaduje, příbuznost na základě 

zvláštností, např. tzv. epigenetických znaků. Takové znaky, které poukazují na 

příslušnost k jedné rodině, jsou ale poměrně vzácné; mohly by mezi ně patřit 

například i odontologické znaky (Alt, Pichler et al. 1997). Morfologie však nedokáže 

pokrevní vztah potvrdit a ani blíže specifikovat. Klasické morfologické metody, 

které mají velikou výhodu v nízkých finančních nákladech a nedestruktivní povaze, 

tak musí nahradit molekulární biologie.  

 

2.2.1 molekulárně biologické určení pohlaví 

Systém molekulárně biologického určování pohlaví je popsán v diplomové 

práci autorky (Bromová 2003). Obecně je založen na přítomnosti XX chromozomu u 

žen a XY chromozomu u mužů. V této studii budeme využívat informace uložené 

v části genu (3. exon – 3. intron) kódujícím protein zubní skloviny amelogenin. 

Ten se nachází v pseudoautozomální oblasti X i Y chromozomu, přičemž na 

každém z nich má specifické inzerčně/deleční znaky.  

Pro PCR ve forenzní antropologii i archeogenetice je vhodné, aby cílový frag-

ment amelogeninového lokusu byl kratší než 200 bp. Pro účely analýzy aDNA 

v této konkrétní práci byly použity primery pro úsek 80/83 bp (HaasRochholz and 

Weiler 1997). Fragmenty velikosti 80/83 bp by ve starším biologickém materiálu 

měly být přítomny s vyšší pravděpodobností než fragmenty 106/112 bp, které jsou 

běžně používané ve forenzní genetice.  
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Existují v podstatě pouze dva možné výsledky PCR. Naamplifikuje-li se pouze 

úsek o stejné délce (80/80bp), jedná se o homozygota s dvěma X chromozomy, tedy 

ženu. Pokud jsou výsledkem amplifikace dva DNA produkty nestejné délky 

(80/83bp), jedná se o heterozygota, tedy muže.  

Jiný přesnější systém pro určování pohlaví je založen na multiplexové ampli-

fikaci STR polymorfismů na pohlavních chromozomech (Schmidt, Hummel et al. 

2003). Jedná se o čtyři STR lokusy (2 na X a 2 na Y), které nesou alely od 91 – 

166bp a umožňují určit pohlaví i v případě alelického drop-outu (viz níže). Tato 

metoda zároveň umožňuje vyloučit přítomnost kontaminace, neboť zahrnuje vysoce 

polymorfní STR marker. Tato metoda nese veliký potenciál a jistě se bude 

v budoucnosti využívat. Na našem pracovišti bychom rádi multiplexovou metodu 

amplifikace STR markerů na heterochromozomech v budoucnu rozvinuli, ale jsme 

si vědomi, že vyžaduje vyšší finanční náklady.  

Pro účely stanovení pohlaví jsme tedy vybrali úsek amelogeninového genu, 

který se nachází na X a Y chromozomu a má velikost 80/83bp. Jedná se stejný 

úsek, který byl použit v rámci zpracování souboru jedinců ze Žatce, jež bylo náplní 

diplomové práce autorky. Primer 5´ CCC TTT GAA GTG GTA CCA GAG CA 3´ 

odpovídá pozici 1657 – 1679 na úseku genu amelogeninu nacházejícím se na X 

chromozomu (Amel X) a pozici 1475 – 1497 na úseku genu amelogeninu 

nacházejícím se na Y chromozomu (AmelY). Druhý primer 5´ GCA TGC CTA ATA 

TTT TCA GGG AAT A 3´ odpovídá pozici 1712 – 1736 na AmelX a pozici 1533 – 

1557 na AmelY.  

Problémem při práci s malým množstvím degradované molekuly aDNA může 

být alelický drop-out (z anglického vynechání alely). Tento jev nastává při velmi 

malém vstupním množství templátu do PCR a znamená preferenční amplifikaci 

pouze jedné ze dvou alel daného úseku. Kromě nízkého vstupního množství může 

být alelický drop-out také zapříčiněn sekvenční neshodou v oblasti přisedání 

primeru. V rámci alelického drop-outu při amplifikaci amelogeninového lokusu u 

templátu pocházejícího z historického materiálu tak může nastat vynechání jedné 

z alel, buď X nebo Y (Zierdt, Hummel et al. 1996). V případě drop-outu Y-specifické 

oblasti tak vzniká falešně pozitivní výsledek pohlaví ženského. V případě drop-outu 

X-specifické oblasti je stále možné určit pozitivní výsledek mužského pohlaví.  

Alelický drop-out může být bohužel častým jevem v případě amplifikace 

degradovaného produktu a proto je třeba hledat strategie, které by co nejvíce tento 
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jev eliminovaly (Ray and Handyside 1996; Miller, Joyce et al. 2002). Kvůli 

zamezení falešně ohodnocených jedinců mužského pohlaví z důvodu alelického 

drop-outu Y-specifické sekvence jsme aplikovali na soubor naší studie ještě jeden 

PCR systém – DYZ1 (Nakahori, Mitani et al. 1986). 

DYZ1 je distální repetitivní doména Y chromozomu. Pro naše účely bude 

použit systém primerů ohraničujících 102bp úsek uvnitř této domény (Pfitzinger, 

Ludes et al. 1993). Použité primery jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 8-2) na str.68. 

 

2.2.2 objevy v oblasti určení pohlaví pomocí aDNA 

Otázkou určení pohlaví se zabývali odborníci již od počátku objevu aDNA. 

Pohlaví patří mezi základní demografické charakteristiky jedince a je pomocí 

analýzy aDNA poměrně snadno určitelné. Úlomkovité kosterní nálezy či nálezy 

nedospělých koster tak našly novou cestu identifikace pohlaví.  

Ve studii (Meyer, Wiese et al. 2000) se sledovalo genetické pohlaví 12 jedinců 

se snahou zavést spolehlivý laboratorní protokol vedoucí k autentickému výsledku 

zjištěného pohlaví. Podobně jako v publikaci autorky (Bromová, Černý et al. 2003), 

i zde byly výsledky genetické analýzy konfrontovány s výsledky morfologického 

určení. V obou těchto studiích bylo možné získat amplifikovatelnou aDNA u více 

než 90% vzorků a vysoká míra shody mezi výsledky genetické a morfologické 

analýzy poukázala na autentičnost a spolehlivost genetického určení. 

Takovéto testování shody dvou nezávislých přístupů přináší hned několik 

možných poznatků. Jednak je možné testovat spolehlivost zvolené morfologické 

metody, která při aplikaci na konkrétní populaci nemusí být přesná, neboť mohla 

vznikat studiem jiné populace, např. (Arnay-de-la-Rosa, González-Reimers et al. 

2007). Také je možné použít soubor jedinců s geneticky definovaným pohlavím jako 

studijní materiál pro rozvoj nových morfologických metod, což je předpokladem i 

této naší studie. Nedospělí jedinci naleziště v Mikulčicích (viz kap. 7.1 na str. 55), u 

kterých bude možné geneticky určit pohlaví, budou v budoucnosti sloužit jako 

studijní materiál pro rozvoj nových morfologických metod. V neposlední řadě 

testování obou dvou přístupů zároveň upřesňuje věrohodnost získaných dat. 

Kosterní materiál nedospělých jedinců byl v minulosti podroben 

archeogenetickým analýzám pro zjištění pohlaví. Ve studii (Cunha, Fily et al. 2000) 

bylo cílem zjistit, jakého pohlaví byli dvě dětské kostry (nalezené spolu se 70 
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dospělými) na pohřebišti ženského kláštera. V jiných pracích (Faerman, Bar-Gal et 

al. 1998; Lassen, Hummel et al. 2000; Mays and Faerman 2001) se pohlaví 

novorozeneckých kostřiček zjištěné molekulárně genetickými postupy 

konfrontovalo s kulturními praktikami soudobého obyvatelstva a zjištěný odklon od 

přirozeného poměru pohlaví 1:1 se dával do souvislosti s možnou infanticidou. 

Prudký rozvoj molekulárně genetické technologie v posledních letech vedl 

k novým možnostem laboratorních analýz. Například pomocí tzv. real-time PCR je 

možné simultánně kvantifikovat celkovou aDNA a určovat pohlaví již v průběhu 

amplifikace (Andreasson and Allen 2003; Alonso and Martin 2005; Niederstätter, 

Höchl et al. 2007). Při studiu nalezených pohřebišť se tak určení pohlaví stává 

dostupné (Keyser-Tracqui, Crubezy et al. 2003). 

 

2.2.3 molekulárně biologické stanovení příbuznosti 

Příbuznost se určuje podle míry homologie mezi DNA dvou a více jedinců. 

Individuální genetický profil je zjišťován analýzou genetického materiálu 

uloženého v jádře i mitochondriích. Sledují se znaky, které se liší intra i 

interpopulačně. Oblasti vykazující variabilitu v určité definované oblasti genetické 

sekvence se nazývají polymorfizmy. Mezi polymorfizmy řadíme genové rozdíly a 

rozdíly v intergenových oblastech. Z pohledu molekulárně biologického patří mezi 

polymorfizmy všechny možné kombinace čtyř nukleotidů, jež se v určitém 

vymezeném úseku liší mezi jedinci stejného druhu a dosahují četnosti více než 1%. 

Každá forma (jedinečná sekvence) daného úseku DNA se označuje jako alela. 

Každý člověk má jedinečnou kombinaci motivů a sekvenčních charakteristik danou 

kombinací genomů jeho biologických rodičů. Posloupnost předávání genetické 

výbavy je základem studia příbuzeneckých vztahů.  

V intergenových oblastech DNA se sledují tzv. repetitivní úseky. Ty  

zaujímají až 43% lidského genomu. Nejčastějšími repetitivními úseky jsou Alu 

repetice a LINE (long interspersed nucleotide elements). Pro účely stanovení možné 

příbuznosti jedinců se v současné době nejvíce používají VNTR (variable number of 

tandem repeats) a STR (short tandem repeats) polymorfizmy, nazývané také 

minisatelity, respektive mikrosatelity.  

Jedná se o různě dlouhé sekvenční motivy (u STR jen 2 – 6 bp), které jsou 

seřazeny těsně za sebou (v tandemu). Individuální je právě počet těchto tandemově 
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uspořádaných repetic. VNTR/STR polymorfizmy se dědí na základě Mendelovského 

typu dědičnosti, tudíž ze somatické buňky rodiče vznikají gamety nesoucí po jedné 

alele z každého chromozomu. Potomci od svých rodičů získají tedy poloviční sadu. 

Podle toho nakolik je určitý VNTR/STR lokus v populaci diverzifikovaný se 

určuje, jak moc se hodí pro stanovování příbuznosti. Čím více alel úsek má a čím je 

alela vzácnější, tím vhodnější je tento polymorfizmus pro studii. 

V archeogenetických a forenzních aplikacích se příbuznost určuje nejčastěji pomocí 

autozomálních STR oblastí, které nepřesahují délku 200bp. 

Variabilních úseků v DNA je celá řada. Kromě STR je možné sledovat SNP 

(single nucleotide polymorphisms). V každých 1000 nukleotidech se v populaci 

vyskytují přibližně tři bodové mutace, které nejsou pod selekčním tlakem a 

pomáhají rozlišit dva jedince a přiřadit jim možný příbuzenský vztah. Tyto 

polymorfizmy se v současné době stávají hlavním nástrojem pro určování 

příbuznosti v oblastech medicíny a nově i ve forenzních vědách. 

Díky širokému zapojení vědců mnoha forenzních laboratoří se daří stále 

zdokonalovat molekulárně genetické postupy pro zjištění profilu vybraných STR 

lokusů i u velice degradovaného biologického materiálu a přispívat tím ke studiu 

příbuznosti jedinců nalezených při archeologických výzkumech. 

STR repetice se nacházejí pouze v jaderné DNA. V případě, kdy není možné 

použít informaci z  jaderné DNA, se využívá sekvenčních homologií mtDNA. Tato 

DNA se dědí pouze po mateřské linii a v jedné buňce jsou i tisíce jejích kopií (záleží 

na typu buňky).  

mtDNA a nerekombinantní části Y chromozomu (NRY) se přenášejí z 

generace na generaci bez rekombinace, která míchá úseky jaderných autozomů – 

tedy bez crossing-overu a procesu náhodné segregace chromozomů. 

Při studiu populační příslušnosti se využívá poznatků o geografické 

specificitě mtDNA a NRY haplotypů, kterou studuje fylogeografie. Všichni jedinci, 

kteří nesou fylogeneticky příbuzné haplotypy, spadají do jedné haploskupiny. 

Studium mtDNA současných populací v různých částech světa vedlo ke zjištění 

celého spektra mtDNA haploskupin a k tvorbě populačních databází, které se 

využívají při zkoumání evoluční historie lidských populací. Navíc konfrontací 

těchto databází s aDNA sekvencemi je možné zařadit historického jedince do určité 

populační skupiny, např. (Haak, Forster et al. 2005).  
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Fylogeografickým zpracováním mtDNA a NRY haploskupin současných 

lidských populací byla sestavena schémata populačního šíření Homo sapiens ven 

z Afriky a osidlování Eurasie (Metspalu, Kivisild et al. 2004; Macaulay, Hill et al. 

2005) či Austrálie (Hudjashov, Kivisild et al. 2007). Nemalou úlohu zde sehrála i 

aDNA (Endicott, Gilbert et al. 2003).  

Při zkoumání mtDNA z recentních populací a snaze o odvození 

demografických jevů odehrávajících se v minulosti narážíme na překážky 

v datování. Mnohé sekvenční varianty, ze kterých se odvozují haplotypy, nemusely 

být utvářeny pouze vlivem genetického driftu, ale mohly být i pod vlivem 

selekčního tlaku. mtDNA obsahuje totiž velké množství kódujících sekvencí, takže 

mutační rychlost mohla být v těchto oblastech různá. Například ve studii 

(Mishmar, Ruiz-Pesini et al. 2003) je vliv selekce ukázán na celkové variabilitě 

třech mtDNA genů a klimatu přirozeného prostředí zkoumaných jedinců. Výsledky 

této studie byly ale později zpochybněny a mutační rychlost byla definována pro 

synonymní tranzice (Kivisild, Shen et al. 2006). Rozdíly v datování některých 

mtDNA haploskupin jsou však značné (Pierson, Martinez-Arias et al. 2006).  

Studium možných příbuzenských vztahů konkrétního pohřebiště pomáhá 

odvodit kulturní zvyklosti původních obyvatel; přispívá ke znalosti kulturně 

vázaného uspořádání členů rodiny, stupně inbreedingu a může poukázat na 

matrilinearitu/patrilinearitu či matrilokalitu/patrilokalitu dané společnosti. 

Konkrétní popis rodinného vztahu může vyplývat z analýzy jedinců vícečetných 

hrobů nebo z analýzy historického jedince s lidmi současně žijícími (Jehaes, 

Decorte et al. 1998; Kaestle and Horsburgh 2002).   

Vícečetné hrobové jámy, které se staly předmětem studia i této práce, jsou 

v archeologii spíše vzácným jevem. U jedinců takto pochovaných se příbuzenský 

vztah uvádí jako jedno z možných vysvětlení. K jeho určení je možné využít jak 

metod morfologických, tak genetických. V případě úspěšného potvrzení pokrevního 

vztahu by šlo o významný doklad pohřebního rituálu našich předků.  

Molekulárně genetické určení příbuznosti je dobře zavedeným laboratorním 

postupem snadno proveditelným u recentní DNA, ale u vzorků historických je 

velmi obtížné. U dosud publikovaných prací se určování příbuznosti nejčastěji 

vztahuje na studium mtDNA a tudíž sledování, kteří jedinci v rámci pohřebiště 

jsou potomky stejné maternální linie (Oota, Saitou et al. 1999; Gao, Yang et al. 

2007). 
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2.2.4 objevy v oblasti určení příbuznosti pomocí aDNA 

Analýza aDNA autozomálních polymorfizmů (STR, SNP), která pomáhá 

upřesnit konkrétní příbuzenský vztah a určit genetickou vzdálenost, byla nejprve 

metodicky nejvíce rozvíjena na německých pracovištích (Gerstenberger, Hummel et 

al. 1999; Bramanti, Hummel et al. 2000; Hummel, Bramanti et al. 2000; Schultes, 

Hummel et al. 2000). Z jejich doposud zveřejněných studií vyplývá, že metodologie 

určování příbuznosti z historické DNA má stále veliké rezervy. Na základě studia 

STR aDNA bylo například možné přiřadit určité kosti k jednomu jedinci v hrobové 

jámě uchovávající pozůstatky několika osob (Schultes, Hummel et al. 1997). U STR 

platí, že výjimečně je obdržen kompletní profil, navíc nezatížený chybou vyplývající 

z alelického drop-outu. 

Asi nejúspěšnější prací s ohledem na velikost souboru, vysoký podíl úspěšné 

izolace a získání konkrétních dat STR, Y-STR a mtDNA polymorfizmů je práce – 

(Keyser-Tracqui, Crubezy et al. 2003). Získaná data ze 49 osob celého pohřebiště 

z doby před 2000 let umožnila identifikovat několik rodin (sourozenci, trio muž – 

žena – dítě, dvojice rodič – dítě). Na základě získaných dat byl rovněž odhalen 

sektor, ve kterém byli výhradně pohřbíváni muži patřící do jedné paternální linie. 

Tato studie významně přispěla k objasnění sociálních pohřbívacích praktik 

sledované kultury na území Mongolska.  

V současné době s rychlým nástupem moderních molekulárně biologických 

technik se určení konkrétního mitochondriálního či jaderného haplotypu jedince 

stává i u aDNA dosažitelné, např. (Bouakaze, Keyser et al. 2007). Enormní pokrok 

v této oblasti jistě předčí tvrzení, že nejlépe dokladované analýzy biologické 

příbuznosti využívají dvou přístupů, jak metod morfologických, tak genetických 

(Alt, Pichler et al. 1997; Adachi, Dodo et al. 2003).  
  

2.3 Infekční onemocnění 

Infekční onemocnění v lidských populacích jsou jedním z hlavních ukazatelů 

podmínek životního prostředí. I v moderních společnostech, a nejen rozvojových 

zemí, se populace potýkají s vážnými infekcemi jako jsou cholera, tyfus, mor, lepra 
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či tuberkulóza. Jejich rozšíření souvisí se společensko-ekonomickými faktory, 

populační hustotou a hygienickými podmínkami. 

Při zkoumání historických společností je jedním z důležitých ukazatelů 

úrovně životního prostředí přítomnost či nepřítomnost konkrétní infekční choroby. 

S možností získávat paleoepidemiologická data přichází i možnost zkoumání lidské 

adaptace a evoluční schopnosti patogenetických mikroorganizmů. Do doby objevu 

historické DNA se zaznamenávaly pouze ty infekčních choroby, které se projevují 

na kosterním materiálu (syfilis, tuberkulóza, lepra nebo nespecifické kostní 

záněty). Moderní molekulárně biologické techniky umožnily rozšířit toto spektrum 

o další infekční choroby jako je např. mor (Drancourt, Aboudharam et al. 1998). Je 

tedy možné detekovat specifickou DNA (aDNA) patogenu, který neměnil strukturu 

kostní tkáně, ačkoliv v ní působil. Detekce DNA infekčního agens a analýza jeho 

genetického kódu umožňuje tak systematický pohled na původ a šíření konkrétních 

onemocnění. 

Principem molekulárně biologické detekce patogenu je DNA izolace 

z mumifikovaných měkkých tkání nebo z kostí či zubů a PCR metoda, která pomocí 

páru primerů nebo setu několika primerů nasedá do oblasti specifické pro daný 

druh mikroorganizmu. 

Při úspěšné detekci specifické části genetické informace infekčního 

organizmu na kosterním materiálu dávno zemřelých osob je možné uvažovat o jeho 

příčinném vztahu k nemoci a možná i smrti jedince. Pro bakterie byl časový limit 

pro možnost úspěšné detekce aDNA stanoven na 400 000 – 1 000 000 let při 

různých podmínkách prostředí (Willerslev, Hansen et al. 2004). 

Je odhadováno, že celou planetu osidluje zhruba 109 bakteriálních druhů, 

které tím představují nejpočetnější taxon živých organizmů (Bach, Tomanova et al. 

2002). Ačkoliv tempo vědeckých objevů je nesmírně rychlé, je zřejmé, že velká část 

bakterií dosud nebyla popsána. Navíc, pouze u malého zlomku známých bakterií je 

popsána jejich genetická informace.  

Genetické sekvence popsaných druhů se shromažďují v internetových 

databázích dostupných širokému spektru vědecké veřejnosti. Jakýkoliv segment 

genomu organizmu je zde důkladně popsán. Získané DNA sekvence z kosterních 

pozůstatků je pak možné porovnat s těmito daty. Nejobsáhlejší internetovou 

databází je GenBank NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).  
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Velikým úskalím při potvrzování přítomnosti určitého mikroorganizmu na 

materiálu archeologického stáří je možná chyba při porovnávání získané sekvence 

s databází, neboť ne všechny druhy zde jsou zahrnuty, a i v případě shody se může 

stále jednat o druh doposud mikrobiology neprozkoumaný, který má ve sledované 

oblasti stejný sled nukleotidů.  

Mezi první studie zabývající se aDNA bakterií patří ty, které se zaměřily na 

přítomnost Mycobacterium tuberculosis v jihoamerických mumiích (Salo, 

Aufderheide et al. 1994). Pozitivní výsledek zároveň potvrdil výskyt tuberkulózního 

onemocnění dávno před objevem amerického kontinentu Kryštofem Kolumbem.  

Mezi patogeny, které byly detekovány na základě aDNA molekuly, patří 

Mycobacterium leprae (Montiel, Garcia et al. 2003), Mycobacterium tuberculosis 

(Salo, Aufderheide et al. 1994), Yersinia pestis (Drancourt, Aboudharam et al. 

1998), Plasmodium falciparum (Sallares and Gomzi 2001) nebo Treponema 

pallidum (Kolman, Centurion-Lara et al. 1999). I v této oblasti studia je však 

nutná obezřetnost v interpretaci výsledků (Barnes and Thomas 2006). 

Nejdůležitějším krokem při zkoumání aDNA bakterií a jiných protist je 

kromě citlivé izolace také nalezení vhodného úseku DNA, který je specifický pouze 

pro daný detekovaný  druh. V případě mykobakterií je tento krok zásadní, neboť 

v půdě se nacházejí veliká množství různých druhů mykobakterií a mohou tak 

snadno ulpět ke zkoumanému biologickému materiálu, aniž by měly jakýkoliv 

vztah k nemocem studovaného jedince. Vlivem vysoké míry sekvenční homologie 

mezi druhy mykobakterií bývá jejich druhové rozlišení na základě DNA molekuly 

velice komplikované.  

Samotný druh Mycobacterium tuberculosis má mnoho kmenů s různou 

mírou virulence. Pro rozlišení jednotlivých jeho kmenů se nejčastěji používá 

metoda nazvaná spoligotyping spolu s RFLP (Restriction Fragment Lenght 

Polymorphism) analýzou inzerčního repeatu IS6110 (Kamerbeek, Schouls et al. 

1997). Spoligotyping je metoda, která rozpozná specifickou oblast nerepetitivního 

úseku uvnitř DR oblasti (direct repeat) na bázi hybridizace. DR oblast se skládá 

z několika 36bp dlouhých repetic. Uvnitř této repetice se nachází  až 43 různých 

nerepetitivních bloků (41 – 325bp), které jsou pro daný kmen Mycobacterium 

tuberculosis charakteristické. RFLP technika  umožní restrikčními enzymy 

naštěpit oblast IS6110, skládající se z 1 – 20 repetičních bloků, a vytvořit tak různě 

dlouhé fragmenty charakteristické pro určitou skupinu bakterií.  
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2.3.1 lepra 

 Mycobacterium leprae je intracelulární bakterie, která je 0,5μm široká a 

zhruba 6μm dlouhá a na základě mikroskopického pozorování ji není možné 

rozeznat od jiných druhů mykobakterií.  

 Lepra je primárně onemocnění periferních nervů a kůže, avšak svoje stopy 

zanechává i na kosterním materiálu. Klinické projevy zahrnují spektrum reakcí na 

přítomnost infekčního agens a podle rychlosti imunitní odpovědi byla lepra 

rozdělena do dvou subtypů – tuberkuloidní lepra a lepromatózní lepra. Při 

prodělání tuberkuloidní lepry tělo dokáže proti infekci reagovat velice rychle. 

Makrofágy se shlukují v oblasti infekce, fagocytují patogen a pomocí T-lymfocytů 

ho dokáží rozložit. Při lepromatózní lepře naopak patologická bakterie využívá 

makrofágů k jejímu samotnému pomnožení. Tento typ onemocnění je velmi 

progresivní, neboť infikované makrofágy šíří patogen pomocí krevního řečiště po 

těle hostitele. Typ a závažnost infekce závisí na imunitní odpovědi hostitele. 

 Lepra decimovala stovky obyvatel Středního východu a Evropy nejspíše již 

od počátku prvního století, není však mnoho psaných záznamů o této nemoci. Lidé 

nakažení leprou byli často izolováni od společnosti a trávili zbytek života v tzv. 

leprosáriích. Z důvodu izolace byli tito lidé zároveň v takových podmínkách 

prostředí, které prohlubovaly klinický projev a napomáhaly opětovně infekci 

(špatná strava, oslabení imunitního systému z důvodu pobytu mezi nemocnými). 

 Existuje teorie zkřížené imunity, vysvětlující zřejmý ústup ve výskytu 

tohoto onemocnění v západní Evropě zhruba v 16. století. Tato teorie říká, že lidé, 

kteří prodělají tuberkulózu, jsou imunní vůči lepře (Roche, Neupane et al. 2001). 

 U Mycobacterium leprae se již v minulosti potvrdilo, že je možné detekovat 

jeho DNA v kostní tkáni jedince z období středověku (Montiel, Garcia et al. 2003). 

Na kosterních pozůstatcích byly určité charakteristické patologické znaky, které 

vedly vědce k pokusu o genetické potvrzení tohoto patologického agens. I v této 

práci se pokusíme o detekci části DNA vysoce specifické pro druh Mycobacterium 

leprae.
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3 Biologický materiál a aDNA  

3.1 Typ biologické tkáně vhodné pro izolaci 

  V archeologickém kontextu je nejčastěji zachovaným biologickým 

materiálem kostní (zubní) tkáň. U muzejních exemplářů je možné odebírat i část 

měkkých tkání jako jsou kůže či chlupy. Kost je pro uchování molekuly DNA lepším 

prostředím než měkká tkáň, jelikož anorganická složka tvoří bariéru proti 

bakteriálnímu rozkladu (Richards, Sykes et al. 1995) a DNA je tu navíc částečně 

chráněna molekulami hydroxyapatitu, nacházejícími se mezi vlákny kolagenu 

(Hofreiter, Jaenicke et al. 2001). 

Kosterní pozůstatky ze stejného naleziště, a dokonce z téhož jedince, nemusejí 

vykazovat stejný stupeň zachovalosti aDNA (Faerman, Filon et al. 1995). Vhodné 

prostředí pro uchování buněk pro aDNA manipulace vykazuje silnější kompakta 

dlouhých kostí a zuby. Tenčí kompakta menších kostí umožňuje aDNA rychleji 

degradovat (Perry, Bass et al. 1988).  

Podle některých autorů, a i podle našich zkušeností, vzhled kosti přímo míře 

zachovalosti aDNA neodpovídá (Pusch and Scholz 1997; Bromová, Černý et al. 

2003). Na základě hodnocení histologických řezů je však možné řadit kosti do pěti 

skupin podle charakteristik zachyceného obrazu a přiřadit míru zachovalosti aDNA 

(Haynes, Searle et al. 2002). 

Různé typy zubní tkáně – dřeň, dentin, cement –  byly použity ke zjištění, ve 

které se DNA nejlépe uchovává (Malaver and Yunis 2003). V této studii byly 

použity vzorky zubů neznámých jedinců nalezených v kriminalistickém kontextu. 

Kvalita DNA se porovnávala na základě efektivity amplifikace hypervariabilního 

úseku mtDNA. Nejlepší výsledky poskytovala zubní dřeň.  

V období 90. let se pro izolaci aDNA využívala nejčastěji tkáň zubů a kostí. 

Současné práce poukazují ale i na vlasové vlákno jako velmi dobrý zdroj DNA pro 

analýzy historických jedinců. Tomuto biologickému materiálu nebyla zprvu 

věnována taková pozornost, neboť se zastával názor, že mrtvé keratinizované 

buňky budou obsahovat velmi malé množství nedegradované DNA. Vlasové vlákno 

tvořené keratinem je však odolné vůči biologické kontaminaci a je tudíž vhodné pro 

studie aDNA (Gilbert, Rudbeck et al. 2005). Navíc bylo studiemi potvrzeno, že 



36 

vlasové vlákno obsahuje dostatečný zdroj mtDNA, která je méně chemicky 

modifikovaná než v buňkách kostních (zvláště hydrolytickou deaminací cytozinu 

vedoucí k chybnému odečtu nukleotidu jako thyminu, více v kapitole 1.2.2 na str.8) 

(Gilbert, Tomsho et al. 2007). Vlasové vlákno se jeví i jako velmi dobrý zdroj 

jaderné aDNA (Amory, Keyser et al. 2007). 

Obecně řečeno, materiál, s nímž nebylo od počátku zacházeno s pravidly 

zamezujícími kontaminaci, není vhodný k aDNA aplikacím (Machugh, Edwards et 

al. 2000). 

  

Souhrnný přehled pro výběr biologického materiálu pro analýzu aDNA: 

− Kompakta kosti je lepší než spongióza. 

− Mohutnější kosti (stehenní) jsou lepším zdrojem než kosti drobné (žebro). 

− Zub je velice dobrým zdrojem aDNA. 

− Více amplifikovatelné DNA bude v zubní dřeni, než v dentinu a cementu. 

− Vlasové vlákno se jeví jako velmi dobrý zdroj mitochondriální i jaderné aDNA 

a jeho odebrání nepředstavuje velikou ztrátu pro zkoumaný objekt. 

− Ve vlasovém vláknu probíhá proces hydrolytické deaminace (C→T) v mnohem 

menší míře než ve tkáni zubu či kosti. 

− U dětských koster je zub vhodným materiálem, neboť je v mnoha případech 

možné získat neprořezané (nekontaminované) vzorky. 

 

Při výběru vzorků ale pochopitelně musíme přihlédnout k názoru 

antropologů, kteří kosterní materiál zpracovávají nebo jej uchovávají ve sbírkách, a 

také k požadavkům konkrétního archeogenetického výzkumu. Nebylo tedy 

například možné odebrat vzorek kompakty celých dlouhých kostí. Možnosti naší 

laboratoře neumožňují preparovat zubní dřeň. Se vzorky také nebylo od počátku 

zacházeno pro účely aDNA analýzy – archeologové a antropologové, kteří materiál 

v minulosti zpracovávali, nevěděli o jeho dalším využití pro bioarcheologii. 
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3.2 Buňky kostního materiálu, ze kterých se DNA izoluje 

Molekula DNA pochází z několika různých typů buněk, které se v kostním 

materiálu nacházejí. Jedná se hlavně o osteocyty, osteoblasty a osteoklasty. Při 

vývoji kosti nejprve působí osteoblasty, jejichž činností vzniká základní hmota kosti. 

Jsou-li touto hmotou zcela obklopeny, mění se v osteocyty, stavební kameny kosti. 

Osteocyty jsou uloženy v lakunách základní hmoty, nejsou mitoticky aktivní a k 

jejich funkci patří regulace Ca2+. Svými výběžky formují uvnitř kosti prostorovou 

plazmodiální síť, která prostupuje kostní lamely. Osteoklasty jsou mnohojaderné 

buňky (15 – 100 ×) a tedy vhodné pro izolaci jaderné aDNA. Jsou specializované na 

odbourávání při přestavbě kostní hmoty. Dalším typem buněk, ze kterých je možné 

izolovat DNA, jsou buňky krve uvízlé v lakunách kosti, buňky epitelu z Haversova 

systému a zbytky buněk chrupavky. Tato tkáňová různorodost v aDNA výzkumu 

sebou nese i jisté riziko detekce heteroplasmií (převážně u mtDNA) – různých 

mutací v homologních úsecích, které mohou být přítomny v různých tkáních 

jednoho a téhož jedince.  
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4 Izolace aDNA molekul 

4.1 Obecný pohled 

Principem izolace je získat z homogenizované biologické tkáně DNA ukrytou 

v buněčném jádře a v mitochondriích. Organickou složkou (25 %) kostní hmoty je 

ossein. Jde o směs bílkovin, z nichž nejdůležitější je kolagen (80 – 90 %), významný 

inhibitor PCR. 75 % kosti tvoří anorganická složka tvořená fosforečnanem 

vápenatým (jedna z jeho forem je hydroxyapatit), který se vyskytuje jak v 

krystalické tak amorfní podobě. Při izolaci je nutné eliminovat proteinovou a 

anorganickou složku a přiblížit se tak k buňkám, ve kterých je DNA ukryta. 

Membrány buněk se chemicky rozvolní a do roztoku se dostane směs sloučenin 

buněčného prostředí. Proteiny bývají degradovány enzymaticky (proteináza K). 

Jejich degradace umožní další uvolnění molekuly DNA. Následuje extrakce DNA od 

těchto látek. Mezi nejčastěji používané laboratorní postupy izolace recentní DNA 

patří např. „vysolování“ (Miller, Dykes et al. 1988), organická extrakce (Sambrook, 

Fritsch et al. 1989), nebo specifické navázání molekul DNA na pevný nosič 

(aniontová chromatografie (Sambrook and Russel 2001) či SiO2 nosič (Boom, Sol et 

al. 1990); (více v diplomové práci autorky). Vysolovací metoda a metoda aniontové 

chromatografie nejsou vhodné pro izolaci aDNA, neboť odstranění proteinů a jiných 

potenciálních inhibitorů následných aplikací nebývá při použití vysolovací  metody 

kompletní a navíc u aniontové chromatografie bývají izolovány fragmenty DNA o 

velikostech 50 – 100kb. 

 

4.1.1 fenol-chloroformová izolace 

Metoda organické extrakce je poměrně často využívána pro získání molekul 

DNA pocházejících z recentních zdrojů. Organická rozpouštědla umožňují odstranit 

kontaminující sloučeniny z lyzátu buněk. K lyzaci buněk se používá detergent. 

Lyzované buňky jsou smíchány s fenolem, chloroformem a izoamylalkoholem 

v určitém poměru a za daných koncentrací solí a pH, které umožní separaci 

proteinů a ostatních nežádoucích sloučenin do organické fáze a DNA do vodné fáze. 

Po odsátí vodné fáze s DNA následuje precipitace etanolem. Tato technika 

poskytuje vysoké a čisté výtěžky, avšak vyžaduje mnoho kroků a práci s vysoce 
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toxickými sloučeninami. Při přenosu jen nepatrného množství organické do vodné 

fáze inhibuje přítomnost fenolu a chloroformu následnou PCR. Přestože v oblasti 

izolace aDNA našla tato metoda své uplatnění (Richards, Sykes et al. 1995; Krings, 

Stone et al. 1997; Endicott, Metspalu et al. 2006), na našem pracovišti nebyla 

použita z důvodu přítomnosti vysoce toxických látek, které nejen ohrožují zdraví 

lidí v laboratoři, ale také jakožto toxický odpad poškozují životní prostředí.  

 

4.1.2 izolace pomocí oxidu křemičitého 

SiO2 (oxid křemičitý) navazuje v přítomnosti vysoké koncentrace 

chaotropních solí (GuSCN – guadinium thio-kyanát) na svůj povrch DNA. SiO2 

může být ve formě suspenze (prášek rozpuštěný ve vhodném pufru) nebo tvořit 

porózní membránu. Z povrchu SiO2 se DNA uvolní v přítomnosti solí o nízké 

koncentraci. Tento postup je vysoce efektivní, nevyžaduje precipitaci etanolem a 

použité chemikálie nejsou tak toxické jako při aplikaci fenol-chloroformové metody. 

Touto metodou není možné izolovat fragmenty přesahující velikost 50kB, což ale 

v případě aDNA ani neočekáváme.   

Na trhu se objevují i komerční kity využívající vlastnosti SiO2, které 

maximálně zjednodušují laboratorní postupy a protokoly – například DNA IQ kit 

(Promega, Medison, MI, USA). 

 

4.2 Výběr izolační metody  

Různé metody izolací byly mnohokrát porovnávány pro určení, která z nich 

nejvíce vyhovuje získávání aDNA z historických biologických tkání či moderní 

degradované DNA ve forenzních vědách (Lalu, Karhunen et al. 1994; Cattaneo, 

Craig et al. 1997; Hoff-Olsen, Mevag et al. 1999; Miller, Bryant et al. 1999; 

Rohland and Hofreiter 2007). V souhrnu se zatím ukázala nejúčinnější metoda 

izolace pomocí fenol-chloroformu a silikátu, avšak novější studie vyhodnocují silika 

metodu jako účinnější (Rohland and Hofreiter 2007). Kombinace obou těchto 

přístupů v minulosti vedla k úspěšně amplifikované aDNA z kostí neandrtálce 

(Krings, Stone et al. 1997). Kolonka firmy Qiagen Q–5 (Qiagen, Valencia, 

California–USA) (s membránou ze silika materiálu), kterou se podařilo získat 
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lidskou aDNA 40 000 let starou (Adcock, Dennis et al. 2001), dokazuje, že moderní 

kity dokáží skutečně konkurovat ručně prováděným izolacím. 

Při porovnávání 5 extrakčních metod (fenol-chloroform, silika, filtr ze skleně-

ného vlákna, InstaGene Matrix  a Chelex) nejlépe vyšla izolace fenol-chloroformová 

a silika. Silika umožnila analýzu pomocí PCR u 90 % případů, fenol-chloroformová 

jen u 60 % (Hoff-Olsen, Mevag et al. 1999). Silika metoda je navíc výrazně levnější 

než klasická fenol-chloroformová reakce a její časová náročnost je v průměru jen 36 

hodin (liší se podle protokolu, nejnáročnější na čas je dekalcifikace vzorku, jež 

předchází navázání DNA na siliku). 

Porovnáváním tří extrakčních metod (acetát sodný, magnetické kuličky a silika) 

byla opět silika metoda úspěšností získaného profilu na prvním místě, a to v 65 %, 

oproti 55 % při metodě pomocí acetátu sodného a 37 % při použití magnetických 

kuliček (Cattaneo, Craig et al. 1997).  

Ve studii (Rohland and Hofreiter 2007) se míra úspěšnosti měřila pomocí 

kvantifikační real-time PCR. Stejné vzorky kostí byly podrobeny 6 různým 

izolačním postupům (silika, fenol-chloroform, silika+centrikon a 3 izolační 

komerční kity). Poté, co autoři vyhodnotili jeden ze systémů jako nejúspěšnější 

(silika metoda), zaměřili se na jeho další modifikaci (různé chemikálie: 1% Tween 

20, 1% Triton-X 100, 2M močovina, atd. a různé časy inkubací). Zjistili, že většina 

běžně extra přidávaných chemikálií do izolačního procesu není ku prospěchu 

výtěžku aDNA. Jejich úsporný protokol zahrnoval pouze přidání EDTA, proteinázy 

K a GuSCN.  

Při zkoumání schopností silikového materiálu pro navazování lidské recentní 

DNA (Boom, Sol et al. 1990) se zjistilo, že 8 % se od siliky omyje při etanolovém 

čištění, 8 % se vůbec nenaváže a 30 % se neuvolní do vody. Získáváme tedy 54 % 

DNA z původního množství v roztoku primárního extraktu. U tohoto výsledku je 

třeba brát v úvahu různé vlastnosti roztoků použitých při izolaci. Je-li účinnost 

izolace v rozmezí 50 – 95%, velikou výhodou zůstává čistota extraktu. Při silika 

izolaci se výrazně sníží počet koextrahovaných inhibitorů PCR. Sama PCR 

amplifikace je velice citlivá a při vhodné optimalizaci dokáže teoreticky zachytit a 

namnožit i jedinou molekulu DNA. Záleží ale na tom, aby byl extrakt zbaven všech 

inhibujících složek. 

 40 µl silika suspenze, což je množství, které se běžně používá při izolaci, je 

schopno navázat až 20 µg DNA. Jelikož množství aDNA se pohybuje v rozmezí 
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pikogramů, je toto množství více než postačující. Při práci se musí velmi striktně 

dodržovat všechna antikontaminační opatření, což ostatně platí pro všechny druhy 

izolací aDNA. 

 Podle některých autorů (Kolman and Tuross 2000) se aDNA molekuly kvůli 

chemické modifikaci váží na proteiny, což zabraňuje jejímu navázání na silika. 

Tento fenomén by velice znevýhodňoval použití silika postupu pro izolaci aDNA. 

Většina studií však silika metodu doporučuje (viz výše). 

 

4.3 Izolace aDNA pomocí SiO2 

Pro izolaci aDNA z kostního materiálu zpracovávaného v rámci této dizertační 

práce jsme zvolili metodu, která využívá oxid křemičitý (silikový prášek) – SiO2 

(Boom, Sol et al. 1990; Höss and Pääbo 1993; Evison, Smillie et al. 1997), volně 

rozpuštěný v roztoku. Postup aDNA izolace je popsán v kapitole Materiál a metody 

na str. 65. 

Obrázek 4-1  Princip navázání DNA na povrch SiO2 materiálu 

 
 

Páteř molekuly DNA se váže na krystalický silikát v oblasti zbytku kyseliny 

trihydrogen fosforečné spojené s pěti-uhlíkatým cyklem deoxyribózy (Mao, Daniel 

et al. 1994) (Obrázek 4-1). Inkubace lyzovaného roztoku s SiO2 částicemi 

v přítomnosti vysoce nabitého velkého aniontu (chaotropní sůl – GuSCN) způsobí 

modifikaci ve struktuře vody a to vede molekulu DNA k navázání se na silika 
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částice. Adsorbce fragmentů menších než 100 bp podpoří zvýšená koncentrace solí a 

rovněž nízké pH (doporučení QIAGEN). Adsorbce je účinná zhruba z 95% při pH 

nižším než 7,5 a prudce klesá při zvyšujícím se pH (Rohland and Hofreiter 2007). 

Je proto vhodné před samotným navázáním DNA kontrolovat pH např. přidáním 

3M octanu sodného, pH = 5 (Hamaguchi and Geiduschek 1962). Nižší míru 

účinnosti udávají výsledky autorů (Boom, Sol et al. 1990) a to zhruba 54%, viz výše. 

K dekalcifikaci kosti se běžně používá EDTA (C10H12N2O8-4). Jedná se o 

chelatační činidlo ethylendiamintetraacetát, které vychytává dvojmocné ionty; 

v kostech a zubech hlavně vápník. Hmota rozemleté tvrdé tkáně se ještě více 

rozvolní a zpřístupní se tak dalším činidlům. Jak již bylo uvedeno výše, k degradaci 

proteinů se používá proteináza K, vysoce funkční endopeptidáza, která hydrolyzuje 

peptidové amidy. Naštípáním proteinů rozvolní buněčné struktury a hlavně uvolní 

DNA z jejich komplexů s proteiny. Přimícháním siliky do zkumavky k roztoku 

zbaveného vysokomolekulárních komponent a fosforečnanu vápenatého se DNA v 

prostředí GuSCN přichycuje k povrchu SiO2 skrze kyslík zbytku kyseliny 

trihydrogen fosforečné.  

GuSCN je silné chaotropní činidlo, které narušuje trojrozměrnou strukturu 

proteinů. Zároveň má ve své struktuře silné kationtové a aniontové skupiny, které 

ochotně vytvářejí vodíkové vazby (Sambrook and Russel 2001). Tím se narušují 

vazby, které za normálních podmínek vznikají mezi molekulou DNA a vodou. 

Zmenšuje se rozpustnost DNA a molekula se sráží na povrchu silikátu (Kaestle and 

Horsburgh 2002). Centrifugací se oddělí peleta silikátu s navázanou DNA a zbytek 

se odsaje. Peleta se čistí proplachováním v etanolu. V čisté vodě bez chaotropního 

činidla GuSCN se poté DNA od siliky uvolní.  
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5 Amplifikace zvoleného úseku aDNA  

5.1 PCR – Polymerázová řetězová reakce 

PCR je základní metodou nejen archeogenetiky, ale celé molekulární biologie. Tato 

metoda je obdobou procesu, který se odehrává v každé živé buňce při replikaci 

genetického materiálu. Její realizace s nalezením parametrů, které fungují i mimo 

buňku in vitro (Saiki, Scharf et al. 1985; Mullis, Faloona et al. 1986), byla oceněna 

Nobelovou cenou za chemii v roce 1993 Kary B. Mullisovi.  

Tato enzymatická reakce umožňuje z nepatrných množství DNA selektivně 

vybrat a namnožit předem zvolený úsek DNA. Vyšší koncentrace produkovaných 

fragmentů je výhodná pro další analýzy. Počáteční množství kopií n se po 30 

cyklech, při efektivitě množení 100%, exponenciálně namnoží n × 230. Jedinečná 

citlivost a síla této molekulární techniky umožnila analyzovat velice malá množství 

aDNA, která přežila stovky, tisíce i desetitisíce let. Metoda cyklického množení 

vybraného úseku DNA je dnes relativně jednoduchá na vybavení. Jejím největším 

úskalím zůstává optimalizace.  

Ačkoliv zde zmiňujeme pouze metodu PCR, při práci s aDNA byla použita i 

metoda hybridizace (Houde, Sheldon et al. 1995). Jelikož hybridizační techniky jsou 

v oboru archeogenetiky pouze okrajové, nebude jim v této studii věnována zvláštní 

kapitola.  

 

5.2 aDNA templát 

PCR metoda aplikovaná na aDNA templát vyžaduje určité optimalizační 

procesy a nadstandardní komponenty, neboť vstupním materiálem do reakce je 

molekula chemicky modifikovaná, fragmentovaná a málo koncentrovaná. 

aDNA molekula, izolovaná z kostí a zubů do vodního prostředí, je v ideálním 

případě pouze s minimálním množstvím koextrakčních látek (proteiny, cukry, 

lipidy), které mohou dále znesnadňovat (inhibovat) její enzymatické množení. 

Pro odhad počtu vstupních kopií do PCR se nejvíce využívá metoda real-time 

PCR (viz kap. 5.4.6 na str. 49). Tato metoda měří počet amplifikovatelných kopií a 

ne celkové množství vyizolované aDNA, které z důvodu chemických modifikací, 

nespecifické aDNA a fragmentovanosti nekoreluje s detekčním limitem PCR. Dříve 
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uváděný detekční limit 5 – 25pg na 1 reakci tak zcela neodpovídal skutečnosti 

(Faerman, Filon et al. 1995). Na základě některých výsledků real-time PCR 

vyplývá, že v 1µl izolátu se nachází zhruba 150 kopií amplifikovatelné mtDNA 

(138bp) a 30 kopií amplifikovatelné jaderné DNA (106/112bp) (Cheng-Zhi, Yin-Qiu 

et al. 2007). Jiná práce vyhodnotila množství mtDNA vstupního templátu v 1 µl 

izolované aDNA na 10 – 500 kopií při detekci fragmentu 113bp, avšak 0 kopií u 

fragmentu velikosti 287bp (Alonso, Martin et al. 2003). Tato studie zároveň 

poukazuje na důležitost volby krátkého fragmentu cílové sekvence pro PCR 

amplifikaci (viz kapitola 1.2.3 na str. 11). Čím delší fragment, tím nižší úspěšnost 

amplifikace aDNA.  

Pro ověření funkčnosti PCR aplikované na aDNA se používá tzv. pozitivní 

kontrola, jejíž templát je recentní DNA, nejlépe o známé koncentraci. Taková 

pozitivní kontrola tak poukazuje, zda reakce vůbec proběhla a s jakou úspěšností. 

Znalost koncentrace počátečního množství recentního templátu ve vzorku rovněž 

umožňuje odhadnout množství původní aDNA.  

Použití pozitivní kontroly v archeogenetických studiích je velmi kontroverzní. 

Recentní molekula totiž může kontaminovat aDNA vzorky a poskytnout 

neautentický výsledek (Poinar 2003). Na mnohých archeogenetických pracovištích 

je snaha  pozitivní kontroly zcela eliminovat a předcházet tak možné kros-

kontaminaci vzorků (Taylor 1996; Keyser-Tracqui and Ludes 2005). Při dodržení 

určitých pravidel však je možné recentní DNA pro pozitivní kontrolu použít. Je to 

velkým přínosem pro celou studii. Kromě kontroly správného PCR postupu  může 

pozitivní kontrola ověřit  přítomnost inhibitorů ve vzorku aDNA.  

Mezi hlavními kritérii správného použití pozitivní kontroly patří prostorové 

oddělení v post-PCR laboratoři. Recentní molekula DNA by se tedy neměla 

vyskytovat v prostorech, kde běžně dochází k manipulaci s kosterním materiálem, 

jeho homogenizací a izolací a přípravy aDNA pro PCR (pre-PCR) (Poinar 2003).  

Recentní DNA je možné pomocí molekulárně-biologických technik upravit tak, aby 

cílový fragment byl drobně pozměněn (krátké intersticiální inzerce či delece) a 

nemohl ovlivnit autentický fragment aDNA vzorku, např. (Gilbert 2003). 

Pozitivní kontrola označená K562 představuje molekulárně biologický 

standard. Jedná se o DNA z buněčné linie odvozené z buněk pacienta s chronickou 

myeloidní leukémií. Tato DNA slouží na mnoha pracovištích molekulární biologie 
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jako molekula o mnoha zjištěných charakteristikách. Vzorek K562 bude použit 

v této studii jako pozitivní kontrola. 

Pokud použijeme v PCR vodu namísto DNA, avšak o stejném objemu, 

nazýváme tento vzorek negativní kontrola. Ta nám umožňuje sledovat, zda se do 

reakce spolu s komponentami nedostala i kontaminující molekula recentní DNA.  

Z důvodu chemických modifikací, u aDNA velice častých (Hoss, Jaruga et al. 

1996), kdy se například zařadí chybně adenosin k cytosinu, který byl chemickou 

cestou (deaminací) pozměněn na uracil (Friedberg, Walker et al. 1995), dochází při 

PCR ke vzniku neautentického fragmentu DNA. Také efekt  „jumping PCR“ (Paabo, 

Irwin et al. 1990), kdy modifikované báze donutí polymerázu přeskočit na jiný 

templát a dosyntetizovat tak nově vznikající řetězec podle jiného templátu, 

významně ovlivňuje autentičnost získávaného fragmentu.  

 

5.3 Specifika amplifikace aDNA 

V přítomnosti velice nízké koncentrace vstupního templátu mohou nastat dva 

charakteristické jevy: přítomnost primer dimerů a alelický drop-out. 

Pokud se v reakci vyskytuje nadbytečné množství primerů z důvodu nízkého 

počtu cílových sekvencí, začnou se tyto krátké oligonukleotidy na sebe nespecificky 

„lepit“ a jejich 3' konec tvoří pozici pro nasednutí DNA polymerázy. Velikost takto 

nespecificky vzniklých produktů je 65 – 70 bp. Kvůli tvorbě těchto tzv. dimerů by 

koncentrace primerů neměla být vyšší než 12,5 pmolů na 25 µl reakce PCR 

(McPherson, Hames et al. 1995). 

Alelický drop-out (z anglického vynechání alely) nastává při malém vstupním 

množství odpovídajících fragmentů aDNA. Znamená preferenční amplifikaci pouze 

jedné ze dvou alel daného jaderného úseku DNA. Kromě nízkého vstupního 

množství může být alelický drop-out způsoben i sekvenční neshodou v oblasti 

přisedání primeru. V naší studii bude z důvodu alelického drop-outu zapotřebí 

několikrát opakovat analýzu amelogeninového úseku a STR alel pro vyloučení 

falešné homozygozity alel.  

Tvorba nespecifických produktů PCR bývá v rámci studia aDNA snižována 

dodáním určitých chemikálií do reakce. Kvůli nespecifickým produktům, které 

mohou vznikat již před začátkem cyklického množení, mohou být chemicky ošetřeny 

polymerázy. Některé jsou například zalité ve vosku, který se roztaví až po první 
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denaturaci (TaqBeadTM Hot Start polymeráza), jiné mohou být inaktivovány 

protilátkou, která se denaturuje až při vysokých teplotách (AmpliTaq Gold Hot 

Start polymeráza). Vždy se jedná o nejdražší komponentu PCR amplifikace. 

Doplňkové chemikálie (BSA, DMSO, glycerol, Tween20, atd.) mají stimulovat 

enzymatickou schopnost polymerázy či tlumit případné inhibitory přítomné v PCR 

reakční směsi a v aDNA studiích našly velké uplatnění. BSA je bovinní sérový 

albumin, který nespecificky váže možné inhibitory PCR a celkově tak zlepšuje 

exponenciální růst DNA fragmentů (Paabo, Higuchi et al. 1989; Sambrook and 

Russel 2001). 
 

5.4 PCR strategie při amplifikaci aDNA 

Každá PCR prochází teplotními cykly specifickými k určitému stadiu mno-

žení DNA segmentů. Teplotní parametry a počet cyklů jsou součástí optimalizačního 

procesu, jehož výstupem má být přesný popis PCR postupu, který vede ke 

specifickému množení daného DNA fragmentu.  

Nalezení vhodných teplot, počtu cyklů a strategie PCR profilu umožňuje 

záchyt velmi nízké koncentrace vstupního aDNA templátu.  

Vhodná teplota nasedání primerů na cílovou sekvenci je dána sledem bazí 

oligonukleotidu (respektive cílovou sekvencí templátu) a typ templátu (recentní či 

aDNA) zde nehraje velkou roli. Počet zvolených cyklů však u aDNA templátu 

vyžaduje navýšení, neboť analyzovatelné množství vytvářených fragmentů bude 

detekovatelné až po mnoha proběhlých cyklech. V případě aDNA je doporučováno 

40 cyklů a více (Gill, 2001; Kefi et al., 2003). 

K modifikovaným PCR profilům, které byly použity v rámci PCR aDNA 

templátu, patří (v závorkách uvedené citace jsou pouze jedny z mnohých 

využívajících danou PCR strategii): 

 

5.4.1  „nested“ PCR  

 (Montiel, Garcia et al. 2003) 

Jedná se vlastně o dvě PCR. V první je namnožen fragment větší velikosti, 

který zahrnuje oblast našeho zájmu. V druhé PCR se jako vstupní templát použije 

produkt prvního kroku s tím, že primery v této reakci nasedají uvnitř prvního 

produktu. Tímto postupem se zvyšuje efektivita a specifita PCR. 
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5.4.2 „touch down“ PCR 

(Kühn, Schröder et al. 2001) 

Jde o alternativu klasické PCR. Anelační teplota (Ta) se zpočátku nastaví 

o několik stupňů výš (například až o 10 °C ) než je teplota tání (Tm) primerů. 

Každým druhým cyklem (či třetím, čtvrtým, libovolné) se pak snižuje o 1 – 2 °C do 

té doby, než dosáhne odpovídající Ta. Během postupného snižování Ta se zvolený 

specifický primer dostává k hledanému segmentu DNA s vyšší přesností. Úplné 

redukci v tvorbě nespecifických primer-dimerů se tím sice nezabrání úplně, ale 

jejich zastoupení se velmi výrazně redukuje. V případě aDNA, kde nízké vstupní 

množství templátu předpokládá vyšší tvorbu dimerů, je tento postup velice 

výhodný. 

 

5.4.3 „hot start“ PCR 

(Taylor 1996) 

Tato varianta PCR slouží k redukci tvorby nespecifických produktů, které by 

mohly vznikat ještě před začátkem prvního cyklu. Dříve byla tato metoda upravena 

tak, že do směsi mastermixu se nedala jedna z komponent (nejčastěji polymeráza, 

ale i dNTP či primery). Přidala se až po první denaturaci, když teplota dosáhla 

zhruba 70 °C. V dnešní době je mnohem praktičtější používat upravené polymerázy 

firem, které je modifikují, tak aby byly funkční až při vysokých teplotách po 

určitém čase, např. AmpliTaq Gold od firmy Applied Biosystems –(Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA). U námi používané AmpliTaq Gold polymerázy 

bylo nutné upravit iniciační denaturační  teplotu na 7 – 10 minut kvůli aktivaci 

enzymu. 

 

5.4.4 „two step“ PCR 

(Taberlet, Griffin et al. 1996) 

Označení popisuje základní princip strategie této PCR amplifikace, kdy 

namísto cyklicky se opakujících třech kroků se použijí pouze dva (denaturace a 

anelace + elongace). Je možné například v prvních deseti cyklech použít „two step 
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PCR“, na kterou budou navazovat klasické tři kroky denaturace, anelace 

(annealingu) a elongace. Pokud prvních několik cyklů necháme proběhnout 

dvoukrokovou PCR za teplot o 3 – 6 stupňů vyšších než je Ta, tak tento postup, 

stejně jako „touch down PCR“, opět umožňuje nasedání primeru k cílové sekvenci 

s vyšší přesností.  

 

5.4.5 „multiplex“ PCR 

(Krause, Dear et al. 2006) 

Při této modifikaci standardní PCR se amplifikuje několik různých oblastí  

DNA najednou. Je toho dosaženo nalezením několika párů primerů, které mají 

stejné podmínky amplifikací, přičemž nedochází k jejich vzájemné interakci. 

V jedné zkumavce tedy probíhá amplifikace několika různých fragmentů 

pocházejících z jednoho templátu DNA. Podmínky reakce musí být speciálně 

optimalizovány, aby nedocházelo k nechtěnému párování primerů mezi sebou a 

zároveň aby všechny páry primerů, které nasedají do různých lokusů, přisedaly 

stejně často. 

Multiplexová reakce je vhodná při studiu různých variabilních lokusů DNA. 

Vhodným manuálem pro tvorbu multiplexových reakcí je například publikace: 

Constructing STR Multiplex Assay od Johna M. Butlera vydané pro Methods in 

Molecular Biology: Forensic DNA Typing Protocols (Humana Press). 

V oblasti určování příbuznosti prostřednictvím STR je právě tento typ 

amplifikace preferován. Multiplexové kity PCR různých firem umožňují amplifikaci 

až několika desítek různých oblastí DNA (např. firma Qiagen, PowerPlex 16 – 15 

STR lokusů + amelogenin). PCR navíc může probíhat v přítomnosti primerů, které 

jsou flourescenčně značené na 5´ konci a výsledný produkt je možné podrobit 

fragmentační analýze na kapilárové elektroforéze.  

Všech 16 oblastí DNA, které umožňuje kit amplifikovat simultánně, obsahuje 

16 fluorescenčně značených primerů označených 3 různými flourochromy: FAM 

(flourescein), TMR (carboxy-tetramethylrhodamine) a JOE (6–carboxy–4′,5′–

dichloro–2′,7′–dimethoxy–fluorescein). Aby nemohlo docházet k překryvu 

flourescenčního signálu mezi jednotlivými lokusy, je systém navržený tak, aby 

nejdelší fragment značený FAM byl kratší než nejkratší fragment jiného STR 

lokusu opět značeného FAM. Produkt primeru značeného FAM může být stejně 
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dlouhý jako fragment značený TMR (či JOE), neboť každý z nich je v kapilárové 

elektroforéze odečítán v jiném spektru vlnových délek. 

Primery systému PowerPlex 16 se používají po celém světě a tak je možné 

data z nich získaná porovnávat s daty laboratoří jiných zemí. Primery nasedající do 

oblastí STR lokusů, které se používají v systému PowerPlex 16, amplifikují 

fragmenty o velikosti 106 – 474bp. Ve vysoce degradovaném materiálu DNA pro 

forenzní účely (rovněž aDNA) by alely delší než 200bp byly jen výjimečně 

amplifikované. Z toho důvodu se hledaly jiné primery, které by oblast STR repetic 

těsněji obklopovaly a snižovaly tak délky PCR produktů. V tomto směru byly 

vyvinuty jiné systémy, nazvané MiniSTR (Butler, Shen et al. 2003). U degradované 

aDNA bude vhodné využít těchto primerů pro amplifikaci polymorfních STR lokusů 

při určování příbuznosti.   

 

5.4.6 „real-time“ PCR 

(Alonso, Martin et al. 2004) 

Jedná se o velmi moderní a efektivní strategii PCR, která probíhá 

v přítomnosti standardních komponent a flourochromu. Fluorescence bývá 

zajištěna buď interkalační barvou nebo krátkými modifikovanými nukleotidy, 

které po hybridizaci na cílovou sekvenci fluorescenčně svítí. Celá reakce musí 

probíhat ve speciálním přístroji, který pomocí detekčního systému zaznamenává 

změnu flourescence. Lze tak simultánně sledovat průběh PCR v reálném čase a 

odvozovat úspěšnost amplifikace a množství vstupního templátu. 
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6 Analýza amplifikovaných fragmentů 

6.1 Detekce DNA fragmentů  

Délkový rozdíl DNA produktů, na kterém je založena nejedna analytická metoda, 

se provádí pomocí elektroforézy. Analýza je založena na rozdílné rychlosti putování 

fragmentů DNA různých délek skrze gelový matrix v elektrickém poli. 

Standardní metodou vizualizace je inkorporace ethidium bromidu do 

struktury molekuly DNA. Ethidium bromid má tu vlastnost, že pokud je v inkorpo-

rovaném stavu prosvětlen UV světlem určité vlnové délky, emituje fluorescenční 

záření. Práh detekce ethidium bromidem je 2 ng DNA v 0,5 cm jamce (podle 

výrobce Sigma Aldrich). Tato sloučenina je karcinogen. Je tedy nutné předcházet 

přímému kontaktu s touto chemikálií i jejími výpary při přípravě gelu. 

Existují i jiná interkalační činidla se schopností zachycovat mnohem menší 

koncentrace DNA. Například u detekce pomocí Sybr Green (či Sybr Gold) je hranice 

vizualizace 20 pg DNA v 0,5 cm jamce. Nevýhodou takovýchto činidel je jejich 

vysoká cena. 

 

6.2 Elektroforéza v agarózovém gelu  

Horizontální agarózové gely jsou klasickým materiálem používaným při detekci 

rozdílů v délce fragmentů DNA. Agaróza se připravuje chemickou modifikací agaru 

izolovaného z mořských řas a má podobu bílého prášku.  

V této práci byl použit agarózový gel k detekci přítomnosti naamplifikovaných 

fragmentů. Výsledem v takovém případě bylo zjištění, zda se vůbec podařilo získat 

fragmenty informující o samotné úspěšnosti PCR. V případě, že byl detekován 

fragment amplifikované DNA (band), bylo možné postoupit k následné analýze.  

 

6.3 Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu 

Vertikální aparatura s gelovou matrix slouží k rozdělení fragmentů o velmi malých 

rozdílech velikosti (až 0,1 %, tudíž 1 bp v 1000 bp). Gelovou matrix tvoří směs 

akrylamidu a bisakrylamidu, který polymerizuje při pokojové teplotě v pufru (TBE) 

pomocí volných radikálů poskytovaných persulfátem amonným (APS), který 

způsobuje homolytické štěpení vazeb O–O. K urychlení polymerizace se používá 
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volná zásada TEMED (tetrametyletylendiamin), který katalyzuje tvorbu volných 

radikálů persulfátu amonného. Velikost pórů v gelové matrix je závislá na 

koncentraci akrylamidového monomeru a bisakrylamidu.  

 

6.4  Kapilárová elektroforéza 

Mezi jedny z nejmodernějších technik pro rozdělení fragmentů DNA o nestejné 

velikosti patří fragmentační analýza na přístrojích umožňujících detekci 

fluorescenčně značených primerů či dideoxynukleotidů.  

Úzká kapilára (50 μm vnitřní poloměr) používaná při této technice  

umožňuje efektivní rozložení teploty, která vzniká při vysokých napětích, a tak i 

kvalitnější separaci DNA fragmentů. Výhodou je plná automatizace tohoto 

zařízení, u kterého není nutné nalévat gely nebo manuálně rozpipetovávat vzorky. 

V případě separace fragmentů různých produktů nestejné délky je možné každý 

produkt označit jinou barvou a přístroj v jednom běhu analyzuje všechny produkty 

dohromady (multiplex PCR). Navíc některé nové přístroje (např. MegaBACE 1000, 

ABI Prism 3700) mají v sobě zabudovaných kapilár několik a analýza tak může 

probíhat paralelně. 

Principem metody je dělení fragmentů v hustém gelu umístěném uvnitř 

tenké skleněné kapiláry. V případě detekce DNA fragmentů jako celků je dělený 

fragment označen pomocí fluorescenční barvy připevněné na 5´konci jednoho ze 

dvou primerů. Přístroj nám umožní přesné odečtení délky fragmentu. V přístroji je 

zabudovaný laser jakožto světelný zdroj indukující fluorescenci. Zároveň se 

vzorkem v gelu putuje velikostní marker, který je značený jinou fluorescenční 

barvičkou (Butler, Mccord et al. 1994). Citlivost detekce je několikanásobně 

zvýšena a navíc velikost fragmentu je velice přesně určena. Přístroj dokáže 

rozpoznat rozdíl 1bp.  

Kapilárové elektroforézy se rovněž využívá k určení sekvence DNA, tudíž 

konkrétního sledu nukleotidů. Fluorescenčně značené dideoxynukleotidy jsou 

chemicky upravené nukleotidy A, C, G a T, které mají tu vlastnost, že pokud je 

polymeráza zařadí do nově vznikajícího řetězce, nemůže se za nimi vlákno již dále 

prodlužovat. Fluorescenční barvivo je jiné pro každý ze čtyř nukleotidů. Vhodným 

poměrem deoxynukleotidů a fluorescenčně značených dideoxynukleotidů ve směsi 

pro PCR je dosaženo vzniku všech možných délek fragmentů DNA pocházejících 
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z jednoho templátu a lišících se vždy o jednu bázi. Kapilárová elektroforéza pak 

dokáže směs různě dlouhých fragmentů seřadit podle jejich velikosti a navíc odečíst 

fluorescenci koncového dideoxynukleotidu a přiřadit konkrétní bázi. 
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M a t e r i á l  a  m e t o d y  
 
 

• výběr souboru 

• izolace, amplifikace a analýza aDNA 

• souhrn analyzačních kroků pro jednotlivé 

soubory studie 
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7  Výběr souboru 

 

Již při archeogenetické analýze souboru koster ze Žatce, jež bylo náplní 

diplomové práce autorky, se naskytla příležitost zpracování i jiných souborů. Každý 

soubor představoval trochu jiné spektrum otázek, na které by analýza aDNA mohla 

poskytnout odpověď. Jmenovitě se jednalo o tři nové soubory:  

 

1. Mikulčice – nedospělí jedinci – určení pohlaví (Soubor A) 

2. Žatec – dva jedinci s patologickými znaky lepry na kostře – průkaz 

přítomnosti Mycobacterium leprae (Soubor B) 

3. Mikulčice, Kněževes – dvojhroby a hrobové jámy – určení příbuznosti 

(Soubor C) 

 

Nutno konstatovat, že s kosterním materiálem nebylo od počátku zacházeno 

pro účely izolace aDNA. Archeologové provádějící terénní výzkum nepředpokládali, 

a ani v současné době mnohdy nepočítají, s možností využití kosterního materiálu 

pro jiné než běžně zavedené antropologické metody, zaměřené zejména na 

makroskopické pozorování. V 60. letech bylo navíc zvykem kosterní materiál 

Antropologického oddělení Národního muzea v Praze konzervovat v želatinových 

hmotách, v Archeologickém ústavu AVČR v Praze pak pomocí saponového laku a 

disperkolu, a tak zvýšit jejich životnost ztvrzením celého povrchu (Tesař 1984). 

Později se ale ukázalo, jak je takový postup nevhodný (z hlediska kontaminace) 

např. pro radiokarbonovou analýzu nebo i pro účely archeogenetické (Nicholson, 

Tomiuk et al. 2002). Želatinové hmoty jsou totiž dobrým konzervátorem právě 

kontaminující DNA antropologů a archeologů (viz Tabulka 1-1 na str. 16).  

Kosterní nálezy byly po antropologickém vyhodnocení uskladněny v krabicích 

v prostorách s kolísáním teploty závislém na počasí. V jedné krabici se mohly 

vyskytovat kosterní pozůstatky i více jedinců. Ne ve všech případech byly odděleny 

igelitovými či alespoň papírovými sáčky. Kolísavá teplota a vlhkost mohly podpořit 

další degradaci aDNA. 

K analýze byly použity převážně zuby (v menší míře kosti), neboť tato tkáň v 

neporušeném stavu je vhodná pro uchování jaderné aDNA (Kurosaki, Matsushita et 
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al. 1993; Merriwether, Rothhammer et al. 1994; Cheng-Zhi, Yin-Qiu et al. 2007), 

které se studie prezentované v této dizertaci týkají. 

Povrch zubů, ze kterých byla aDNA izolována, nebyl makroskopicky narušen; 

byly vybrány zuby bez kazů, nezlomené s tvrdým povrchem. Rovněž povrch kostí 

byl nenarušený, neporózní a tvrdý. Byl brán ohled na to, aby odebráním vzorku 

nebyla ohrožena antropometrická a antropologická významnost celkového 

kosterního nálezu.  

 

7.1 Soubor A  

Mikulčice se nacházejí na jižní Moravě v oblasti s relativně nízkou 

nadmořskou výškou. Vhodné klimatické, pedologické a jiné přírodní podmínky 

umožnily rozvoj zemědělství již v dávných dobách. Slované, kteří zde během 

Velkomoravské říše budovali po několik století svá sídla, po sobě zanechali 

hodnotné kulturní předměty, jež zkoumají archeologové již desítky let (Poláček 

2005). V období mezi 6. a 8. stoletím byla hlavním způsobem pohřbívání kremace 

(žárový ritus), která znemožnila kvalitnější antropologickou analýzu. Avšak 

kremaci poté nahradil ritus kostrový, tedy inhumace. Z doby počínaje 9. stoletím se 

podařilo odkrýt více než 2000 hrobů. Většina lidských koster je uložena v depozitáři 

Národního muzea v Horních Počernicích, kde se na tomto materiálu provádí 

antropologický výzkum, např. (Stloukal 1962; Havelková 2003; Velemínský, 

Likovský et al. 2004).  

Mikulčické naleziště poskytlo velice cenný kostrový materiál, na kterém je 

možné sledovat antropologické charakteristiky starých Slovanů z období raného 

středověku. Na kostrách se nejčastěji sledují morfologické znaky, které vypovídají o 

pohlavním dimorfismu, růstu, zátěži a celé řadě dalších biologických jevů. Mnohé z 

nalezených koster patřily jedincům dětského věku. Je zajímavé, že hroby dětí byly 

oproti hrobům dospělých mnohem častěji vybaveny šperky, zbraněmi a oblíbenými 

předměty. V několika málo případech byla v hrobech dětí nalezena nádoba s jídlem 

(osobní sdělení, P. Velemínský).  

 Pro účely archeogenetického určení pohlaví byly odebrány vzorky celkem 47 

nedospělých  (Tabulka 7-1) a 5 dospělých koster (Tabulka 7-2). Celý soubor 

naleziště v Mikulčicích je uložen v depozitáři Antropologického oddělení Národního 

muzea v Horních Počernicích. 
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Soubor nedospělých jedinců musel splňovat určitá předem stanovená 

kritéria. Tito jedinci museli mít dobře zachovalé kosti pánevní, dlouhé kosti a 

zároveň i chrup. Tento soubor bude v budoucnu sloužit jako studijní materiál pro 

více účelů. U tohoto souboru je hlavním úkolem určit pohlaví pomocí genetických 

metod. Znalost pohlaví může rovněž umožnit vývoj morfologických metod, které se 

zaměřují na rozměry kostí pánevních a zubů. Dlouhé kosti umožní u tohoto 

souboru vyhodnotit tzv. Harrisovy linie, které vypovídají o možném stresu 

působícím na vývoj jedince (náplň jedné z diplomových prací). Znalost pohlaví 

velikou měrou přispěje ke komplexnímu zpracování souboru nedospělých jedinců 

z Mikulčic. V tabulce (Tabulka 7-1) jsou hroby označeny číslem, které odpovídá 

číslu v databázi Antropologického oddělení Národního Muzea v Praze a které 

budeme dále využívat při popisu těchto jedinců. 

 

 Tabulka 7-1 Seznam nedospělých jedinců z Mikulčic 

číslo hrobu číslo krabice odhadovaný věk 

170 87 8 let 

207 109 10 – 11 let 

260 145 2 roky 

315 169 3 – 4 roky 

420 420 infans II 

424 337 7 let 

431 232 7 – 8 let 

460 245 2 roky 

462 245  4 – 5 let 

477 248 14 – 16 let 

481 248 6 – 7 let 

489 249 9 let 

491 254 2 – 3 roky 

513 264 18 – 25 měsíců

539 278 2 – 3 roky 

543 275 8 – 9 let 

581 297 2 roky 

597 293 4 – 5 let 

619 353 8 – 9 let 

621 352 8 – 9 let 
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číslo hrobu číslo krabice odhadovaný věk 

623 351 2 – 3 roky 

638 307  2 – 3 roky 

643 324 9 – 10 let 

644 393 10 – 12 let 

658 352  6 – 7 let 

745 404 9 let 

951 1101 8 let 

979 1102  6 – 7 let 

980 1102 3 – 4 roky 

1124 1136  10 – 11 let 

1127 1136  7 – 8 let 

1158 1153 4 roky 

1235 1215  12 – 15 let 

1362 1268 9 – 10 let 

1380 1298 1,5 roku 

1463 1331 4 roky 

1509 1357  7 – 8 let 

121/6 566 7 let 

140/VI 574 9 let 

147/VI 617 neurčeno  

160/6 566 6 – 7 let 

167/VI 584 1,5 roku 

33/IV 442  9 – 10 let 

39/IV 435 12 – 15 let  

41/IV 432  5 – 6 let 

48/VI 605  12 – 16 let 

64/VI 574  12 – 15 let 

 

Tabulka 7-2  Soubor dospělých jedinců ze sbírky Národního Muzea v Praze 

vzorek označení typ odebrané tkáně  

1. 1588 stolička (M3), na povrchu flekatá, s 

kazem 

2. 1648 zub třenový (P1), v dobrém stavu, 

na kořeni patrná konzervační látka 

3. 1784 stolička (M1), dobře zachovalá 
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vzorek označení typ odebrané tkáně  

4. 1821 stolička (M1), dobře zachovalá 

5. 1835 řezák (I1), dobře zachovalý 

 

 

Archeogenetická metoda je vlastně jedinou možností, jak určit pohlaví koster 

s nevyvinutými sekundárními pohlavními znaky. Odebraným vzorkem byly 

nejčastěji žebra a zuby. Pokud to okolnosti dovolily, byly vybrány neprořezané 

zuby, u kterých je nižší riziko kontaminace. Odběr byl prováděn ve 

sterilních rukavicích pomocí pinzety (peánu) antropologem – RNDr. Petrem 

Velemínským, PhD. Odebráním vzorku se nijak významně nenarušila celistvost 

kosterního nálezu.  

S tímto souborem byly současně odebrány i vzorky 5 dospělých jedinců 

s dobře zachovalými kostmi. Určení pohlaví u dospělých jedinců, tudíž jedinců 

jejichž kostra vykazuje konečný stupeň pohlavního dimorfizmu, má obecně velmi 

vysokou úspěšnost (více než 95%). S přihlédnutím ke skutečnosti, že každá 

populace má specifický pohlavní dimorfizmus toho či onoho znaku, bylo vhodné 

použít primární a sekundární diagnózy (Murail, Bruzek et al. 2005). Výsledkem 

takovéhoto hodnocení je pohlaví s udanou pravděpodobností (viz Tabulka 7-3). 
 

Tabulka 7-3 – Výsledek primární a sekundární analýzy pohlaví 5 dospělých jedinců 

jedinec primární analýza (Murail, Bruzek et 

al. 2005) 

sekundární analýza (Brůžek 

and Velemínský 2006) 

číslo číslo 

hrobu 

pF pM morfoskopie pp F pp M 

1 1588 0,999 0,001 F 0,997 0,003  
2 1648 0,936 0,064 F 0,705 0,295 
3 1784 0,001 0,999 M 0,373 0,627 
4 1821 0,007 0,993 M - - 
5 1835 0,971 0,029 F 0,874 0,126 

pF – pravděpodobnost ženského pohlaví (morfometrický přístup); pM – pravděpodobnost mužského 

pohlaví (morfometrický přístup); morfoskopie – morfoskopický přístup; pp F/M – posteriorní 

pravděpodobnost diskriminační funkce založené na anterio-posteriorním rozměru diafýzy femuru v 

kombinaci s maximální délkou tibie. 
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Na tomto souboru jsme testovali spolehlivost použitých genetických postupů a 

analýz. Je třeba zdůraznit, že po celou dobu experimentu nebyly autorce této práce 

výsledky morfologického určení pohlaví dospělých jedinců známy.  

Soubor vzorků dospělých jedinců sloužil jako kontrola pracovního postupu 

určení pohlaví genetickými metodami. Výsledky morfologické analýzy byly 

konfrontovány s geneticky definovaným pohlavím. Případná shoda obou výsledků 

by podpořila funkčnost obou metod, přičemž bude možné aplikovat molekulárně-

biologickou metodu na fragmentovaný či nedospělý kosterní materiál a očekávat 

objektivní výsledek. Vyšší míra shody obou metod by také potvrdila čistotu práce v 

dané laboratoři zaměřené na práci s autentickou aDNA. 50% shoda v určení 

pohlaví by znamenala, že ve vzorcích byla s vysokou pravděpodobností 

kontaminující moderní DNA. Zhodnocení shody výsledků bude provedeno 

statistickými metodami. 

V průběhu zpracování vzorků bude vybrána metoda určení pohlaví pomocí 

morfologie, která bude následně aplikována na sledovaný soubor 47 nedospělých 

jedinců. V případě zhruba 50% shody budeme předpokládat, že získaná data pro 

porovnání nebyla korektní. Tento fakt by mohl vypovídat o chybně geneticky 

determinovaném pohlaví, nebo o chybně použité morfologické metodě. Naopak 

vysoká shoda by vypovídala o korektnosti obou zvolených postupů.  

Morfologické znaky na kostře vypovídající o pohlaví jedince se vytvářejí již v 

prenatálním období, ale dostatečně výrazného stupně pohlavního dimorfizmu je 

dosaženo až v období puberty (Scheuer and Black 2000). Tento fakt značně stěžuje 

analýzu pohlaví nedospělých jedinců. Avšak v současné době existuje mnoho 

morfologických metod zaměřených na odhalení pohlavního dimorfizmu i u 

nedospělých jedinců (DeVito and Saunders 1990; Schutkowski 1993; Molleson, 

Cruse et al. 1998; Loth and Henneberg 2001; Coussens, Anson et al. 2002). Z 

důvodu nízké expresivity znaku mají ale tyto metody úspěšnost pouze okolo 60 – 

85%. Navíc se mnohdy nedají ověřit, neboť kosterní soubory známého pohlaví jsou 

vzácné.  
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7.2 Soubor B 

Do tohoto souboru byli zahrnuti jedinci z pohřebiště na Chelčického náměstí 

v Žatci, jehož datování spadá do 11. – 13. století. Jedná se o dvě kostry (označené 

AO 9731 a AO 9611), u nichž jsou patrny patologické změny. Osteopatolog MUDr. 

Jakub Likovský, PhD. vyslovil domněnku, že by se mohlo jednat o případy 

nakažení leprou, která na kostech zanechává charakteristické deformity (více níže).  

Principem detekce bude pozitivní amplifikace úseku DNA specifického pro 

druh Mycobacterium leprae (M.l.). 

Jiní tři jedinci ze stejného naleziště (AO 9586, AO 9788a, AO 9787) budou 

sloužit jako negativní kontrola, neboť na jejich kosterním materiálu se žádné znaky 

leprózního onemocnění nenalezly. U kontrolního vzorku kostí bychom tudíž neměli 

detekovat žádný produkt amplifikace při použití primerů specifických pouze pro 

M.l.  

Kostra označená AO 9731 byla téměř kompletní, kostra AO 9611 měla 

zachovalou pouze pravou část trupu a pravou dolní končetinu. K patologickým 

projevům lepry na kosterním materiálu těchto jedinců patří:  

AO 9731: 

a) redukovaný alveolární výběžek oblasti premaxily  

b) jemné perforace na tvrdém patře  

AO 9611:  

a) zánětlivé změny na tarzálních kůstkách pravé dolní končetiny 

b) kůstky metatarzu pravé dolní končetiny poukazující na atrofii 

 

Pro ověření, že Mycobacterium leprae skutečně mohl způsobit 

charakteristické deformity výše popsaného kosterního materiálu, vyzkoušíme 

detekovat stejným principem DNA tohoto patogenu na kosterním materiálu jiných 

tří jedinců (AO 9586, AO 9787, AO 9788a), nalezených na stejném pohřebišti, u 

kterých ale nebyly žádné patologie na kostře pozorovány. Tímto krokem bychom 

měli eliminovat chybu způsobenou nesprávnou interpretací výsledku, kdy získaný 

fragment mohl patřit jinému druhu bakterie, která dosud není zaznamenána 

v databázích DNA sekvencí a mohla by se běžně vyskytovat například v půdě. 

Odebraný biologický materiál souboru B je popsán v tabulce (Tabulka 7-4). 
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Tabulka 7-4 – Odebraný materiál studovaných jedinců 

jedinec odebraný materiál 

AO 9731 skořepa nosní 

AO 9611 část obratle 

AO 9586 zub, část obratle 

AO 9787  zub 

AO 9788a zub, část obratle 
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7.3 Soubor C 

V průběhu zpracovávání vzorků pro stanovení příbuznosti bylo k dispozici několik 

menších souborů, u kterých se příbuznost předpokládala. Většinou se jednalo o 

hrobové jámy nebo vícečetné hroby.  

Nalezení více jedinců pochovaných v těsné blízkosti v jedné hrobové jámě je 

jev v české archeologii poměrně vzácný a možný příbuzenský vztah se nabízí jako 

jedna z možných variant (osobní sdělení, M. Dobeš). Existuje ovšem i řada 

alternativních vysvětlení, proč byli daní jedinci pohřbeni společně, aniž by mezi 

nimi existoval příbuzenský (čili pokrevní) vztah. Například mohlo jít o bojovníky 

zemřelé v bitvě ve stejnou dobu, milence či bezdětné páry, nebo podobně nemocné 

jedince rychle pohřbené na jednom místě kvůli zabránění šíření nákazy. Faktem 

zůstává, že vícečetné hroby či hrobové jámy jsou jevem poměrně vzácným a 

příbuzenský vztah by mohl být jistým pojítkem k jeho vysvětlení.  

 

7.3.1 Kněževes 

  Archeologicky prozkoumaná plocha v Kněževsi dosáhla rozlohy více než 10 

ha a bylo na ní zjištěno celkem 2939 zahloubených objektů z několika pravěkých 

období (neolit, eneolit, doba bronzová, doba halštatská, časný latén, doba 

hradištní). Nejvíce nálezů spadá do mladší až pozdní doby bronzové (13. – 9. století 

př.n.l.), kdy bylo osídlení této polohy nejintenzivnější. Soubor, který jsme měli 

k dispozici jako první, byl soubor dvou dvojhrobů z doby bronzové (Obrázek 7-1  a 

Obrázek 7-2). Jedinci označeni Ao 2399 A/B jsou z hrobové jámy 2399. Jedinci 

označeni 60 A/B jsou z hrobové jámy 60. 

Zachovalost kosterního materiálu je poměrně dobrá. Pro molekulárně 

biologické analýzy bylo možné odebrat zuby. 
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Obrázek 7-1 Nákres hrobové jámy 2399 

 

Obrázek 7-2 Nákres hrobové jámy 60 
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7.3.2 Mikulčice 

 Druhou část souboru C tvořili jedinci z Mikulčic – označení 1902 a 1903. I 

tyto kostry byly uloženy ve dvojhrobu. U jedince 1902 (s věkem dožití mezi 30 – 40 

lety) byla spolu s kosterními pozůstatky nalezena hrobová výbava sestávající 

z nože, náušnice, korálků a přeslenu. U jedince 1903  (s věkem dožití mezi 20 – 35 

lety) byl nalezen nůž a sekerka. Pohlaví se na základě morfologických znaků na 

kostře nedalo určit. Při výběru vzorku pro účely stanovení pohlaví bylo přihlédnuto 

rovněž i k celkově kvalitní biochemické zachovalosti koster pocházejících z této 

lokality.  

 

7.3.3 vzorky moderní DNA  

V tomto souboru se nachází vzorky DNA žijících osob rodiny, která dala souhlas s 

jejich zpracováním pro účely této studie. DNA byla získána pomocí bukálních stěrů. 

Analýza DNA byla provedena v Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. Lékařské 

fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Albertově. Získaná DNA byla 

použita na optimalizaci PCR pro vybrané primery použitých STR lokusů. 

Obrázek 7-3 Rodokmen rodiny, která poskytla vzorky moderní DNA 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rodokmen rodiny, která poskytla biologický materiál pro vědecké účely. Kromě osoby III./1. je 

k dispozici DNA od všech žijících osob.  
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8 Izolace, amplifikace a analýza aDNA 

8.1 Čištění povrchu vzorku 

Pro dekontaminaci bylo nutné očistit povrch biologického vzorku. V případě kosti 

byla mechanicky odříznuta nebo oštípnuta taková část, aby mohla být analýza 

provedena na zhruba 2 g materiálu (asi 3 × 1 cm u „těžké“ a 4 × 2 cm u „lehké“ kosti). 

Z povrchu odebraného fragmentu byla skalpelem odstraněna povrchová vrstva (cca 

0,5 mm) z vnějšku kosti a spongióza z vnitřku kosti. Vzorky zubů byly mechanicky 

čištěny pouze z vnější strany. Očištěný vzorek musel mít před homogenizací 

(mletím) hmotnost alespoň 1,2 g, aby při samotné analýze byly k dispozici dva 

oddělené vzorky kostního prášku o hmotnosti zhruba 0,5 g. Před homogenizací 

vzorku byla očištěná tkáň ještě ozářena UV světlem (254 nm) ze vzdálenosti 10 cm, 5 

minut z obou stran a ponořena do 5% chlornanu sodného po dobu alespoň jedné 

minuty (nejdéle ale 15 minut). V průběhu přípravy vzorků pro izolaci bylo 

postupováno tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci. Pro každý vzorek byly použity 

minimálně jedny sterilní gumové rukavice. Veškeré pracovní plochy byly důkladně 

sterilizovány. K zamezení přenosu kontaminující tkáně dechem sloužil ochranný 

průhledný štít.  

 

Postup sterilizace: 

1. voda + saponát 

2. voda 

3. 5% chlornan sodný (v některém případě 10% SAVO) 

4. voda 

5. superčistá voda (čištění na principu reverzní osmózy) 

6. vysušení 
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8.2 Drcení tvrdého biologického materiálu (homogenizace) 

V mnoha studiích zabývajících se aDNA se využívá způsob tzv. kryogenního mletí 

pomocí přístroje SPEXmill, kde je několik vzorků zároveň zmraženo tekutým 

dusíkem ve zvláštních zkumavkách a následně automaticky homogenizováno 

(Poinar and Stankiewicz 1999; Kolman and Tuross 2000; Rohland and Hofreiter 

2007). Pořízení takového vysokoprodukčního vybavení je ale poměrně nákladné. 

V archeogenetické laboratoři Archeologického ústavu v Praze využíváme na 

zakázku vyrobený přístroj Vibrom, který při vibracích drtí tvrdou biologickou tkáň 

ocelovou koulí. Aby nedocházelo ke kontaminacím z předchozích použití, prostor 

ocelové nádobky, ocelová koule a víko se mezi jednotlivými vzorky důkladně 

sterilizují.  

 

8.3 Princip postupu izolace aDNA 

Izolační postup vychází z již dříve zavedené metody extrakčního protokolu 

uvedeného v diplomové práci autorky (viz rámeček EP3), kdy ke kostnímu prášku 

bude přidána EDTA k dekalcifikaci, proteináza K k naštěpení proteinů a aDNA se 

nechá navazovat na SiO2. Celý tento postup se však bude dále vylepšovat změnami 

v použitých chemikáliích, dobách inkubace a sledu jednotlivých kroků.  

 

EP 3 – modifikace extrakčního protokolu Evison et al., 1997 (postup, jež byl 

úspěšně použit v diplomové práci autorky): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 0,5 g kostního prášku se smíchá s 1 ml 0,5 M EDTA (pH 8,0) – nechá se 2 dny na rolleru 
při Tp 

2. přidá se 25 µl (20 mg/ml) proteinázy K a nechá se další den na rolleru při Tp  
3. centrifuga (10 min, 4000 g*) 
4. supernatant (cca 0,5 ml) se přenese do nových zkumavek – Eppendorf 1,5 ml 
5. ke vzorku se přidá 20 µl silikátu a 0,5 ml 4 M GuSCN (pH cca 7,0, podle  

lakmusového papírku) 
6. DNA se nechá navazovat na povrch silikátu 2 hodiny při Tp 
7. centrifuga (40 s, 13 000 g) 
8. peleta se omyje dvakrát v 70 % etanolu a supernatant se odsaje  
9. peleta se jedenkrát omyje v acetonu a supernatant se odsaje  

10. peleta se suší při 56 °C 

11. DNA se uvolní do 75 µl sterilní vody (s vodou se inkubuje při 56 °C 15 minut,  
po každých pěti minutách se protřepe na vortexu) 

12. po stočení při 13 000 g (2 minuty) se odebere cca 72 µl do nové zkumavky,  

ve které se uchovává při –20 °C 
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8.4 Postup přípravy PCR amplifikace  

8.4.1 PCR proti-kontaminační opatření 

Příprava PCR se uskutečnila ve stejné místnosti, kde probíhala izolace aDNA. Celý 

prostor laminárního boxu byl sterilizován pomocí lihobenzínu a UV světla 254 nm 

po dobu 10 min. Kovové nástroje (pinzety atp.) byly na 5 min ponořeny do roztoku 

5% chlornanu sodného (poté byly opláchnuty ve sterilní vodě a osušeny). Použité 

špičky a zkumavky Eppendorf byly sterilizovány v autoklávu. Používaly se sterilní 

ochranné pomůcky (rukavice, plášť, štít, atp). Mastermix byl připravován za 

proudění sterilního vzduchu  (130 V – max. účinnost) v laminárním boxu. 

 

8.4.2 namíchání komponent pro PCR 

Nejprve proběhla příprava tzv. mastermixu (MM). Jedná se o reakční směs všech 

PCR komponent před rozdělením do jednotlivých zkumavek pro PCR. Pokud byl 

předpokládaný objem jedné reakce 30 µl, tak byl MM objemově násobkem této 

hodnoty a počtu reakcí +1. Jednotlivé komponenty byly obsaženy ve stejných 

koncentracích jak v MM, tak v jednotlivých mikrozkumavkách (Tabulka 8-1).  

 

Tabulka 8-1  Komponenty a koncentrace PCR aplikované v této studii 

Komponenta Zásobní roztoky Složení 1 PCR  

aDNA templát neznámá koncentrace v extraktu 3 – 10 µl 

dNTP 2,5 mM 0,2 mM 

2 primery různé např. 75 pmol/µl/každý 5 pmol/reakci/každý 

Taq polymeráza 5 U/µl 0,025 U/1µl reakce 

pufr pro PCR  10 x 1 x 

voda – doplnění do objemu reakce 

Mg 25mM 2,0 – 3,5mM 

BSA, DMSO různé BSA 3 µg / 25 µl 

DMSO 1:10 

 

 

Pro účely této dizertační práce bylo třeba použít takové primery, které 

amplifikují oblasti identifikující přítomnost cizího patogenu (detekce Mycobacterium 
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leprae), pohlaví jedince (nedospělí jedinci z mikulčického naleziště) a příbuznosti 

několika jedinců (dvojhroby a hrobové jámy). Jejich konkrétní sekvence je uvedena v 

tabulce (Tabulka 8-2).  

 

Tabulka 8-2 Nukleotidová sekvence použitých primerů 

Oblast 

amplifikace 

primer 5´– 3´ (forward / 

posměrný) 

primer 5´– 3´ (reverse/ 

protisměrný) 

amelogenin 

(Amel80/83bp) 
CCCCTTTGAAGTGGTACCAGAGCA GCATGCCTAATATTTTCGGGAATA 

DYZ11  

(Yrep 102bp) 
ATTACACTACATTCCCTTCCA AGTGAAATTGTATGCAGTAGA 

Mlep (97bp) TCAGCCAGCAAGCAGGCATG 
 

GAAGGTTGCCGTATGTGCC 
 

D7S820 6FAM*-

GAACACTTGTCATAGTTTAGAACGAAC 
TCATTGACAGAATTGCACCA 

D3S1358 NED*-CAGAGCAAGACCCTGTCTCAT TCAACAGAGGCTTGCATGTAT 

D18S51 6FAM*-

TGAGTGACAAATTGAGACCTGT 
GTCTTACAATAACAGTTGCTACTATT 

* zkratky FAM a NED představují fluorochromy, které značí daný primer, FAM – izomer 6–

karboxyfluoresceinu  a NED –  2,7',8'–benzo–5'–fluoro–2',4,7–trichloro–5–karboxyfluorescein 
 

Samotná PCR probíhala v oddělné místnosti, do níž nelze vstoupit z místnosti 

pre-PCR přípravy vzorku. Vzorky s aDNA molekulou byly těsně uzavřeny v PCR 

mikrozkumavkách, které mají tenké stěny, aby rychle docházelo k ohřevu na 

určitou teplotu v celém objemu. Jeden vzorek obsahoval namísto DNA vodu 

(negativní kontrola) a k jednomu vzorku byla až v PCR místnosti přidána recentní 

molekula DNA (pozitivní kontrola). Přístroje umožňující cyklické střídání teplot 

jsou v této laboratoři dva a to: cykler Techne firmy Techgene a cykler Eppendorf 

firmy Eppendorf. Víka obou cyklerů jsou předehřátá, což zamezuje odpařování.  
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8.5 Optimalizace 

Pro účely dizertační práce bylo nejdříve nutné najít takové parametry pro PCR, aby 

získávaný produkt byl v co nejvyšší možné koncentraci a bez nespecifit. Každá 

složka mastermixu ovlivňuje celý průběh reakce a je nutné najít její optimální 

koncentraci a kvalitu (každá firma dodává komponenty s poněkud jinými 

chemickými vlastnostmi). Žádný optimalizační protokol, běžně dostupný v 

laboratorních manuálech či na internetu, nelze aplikovat na konkrétní laboratoř 

(každá pracuje se svým postupem extrakce, typem tkáně, druhem organizmu, atp.). 

Je možné však z doporučovaných optimalizačních protokolů vycházet. 

Templát z recentní DNA (v řádově nanogramech) byl naředěn 10 ×, 100 × a 

1000 × pro účely optimalizace PCR. Nejnižší koncentrace měla odpovídat zhruba 

množství aDNA v našich vzorcích. Postupně se hledaly optimální podmínky 

chemického složení v kombinaci s možnou modifikací PCR a s určitým teplotním 

režimem. 

V čase klesá koncentrace dNTP a primerů, které se postupně zabudovávají do 

nově vznikajících DNA řetězců. Koncentrace DNA exponenciálně narůstá pouze do 

okamžiku, než je množství primerů a dNTP kritické (výrazně méně primerů, než 

templátu). V tom okamžiku nastává tzv. fáze plató, při níž množství DNA roste jen 

lineárně.  

 

Při optimalizaci byl postup následující: 

1. vhodná koncentrace MgCl2 

Pro každý pár primerů a typ polymerázy je vhodná jiná koncentrace hořčíku. 

Testované koncentrační rozpětí bylo od 1,5 – 3,5 mM. 

2. koncentrace primerů: 5–15 pmol/reakci  

možné Taq polymerázy: Fermentas (Fermentas, Vilnius, Litva) 

a AmpliTaq Gold 

Fermentas  často v laboratoři používaná při zavádění optimalizačních 

kroků prováděných na recentních molekulách aDNA 

AmpliTaq Gold  upravená polymeráza pro „hot start“ amplifikaci; určená 

výhradně pro amplifikace s aDNA templátem, od chvíle, 

kdy byl zjištěn optimální postup 
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3. vstupní množství aDNA/DNA: malá vstupní množství snižovala možnost 

přítomnosti inhibitoru, ale zároveň i hledaného templátu. Velká množství 

neznamenala vždy lepší PCR produkt. Snaha vyhledat optimální množství, 

které  zároveň snižovalo výskyt alelického drop-outu. 
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9 Souhrn analýz pro jednotlivé soubory studie 

9.1 Určení pohlaví 

Dostupný biologický materiál pocházející z naleziště v Mikulčicích bude podroben 

genetické analýze ke zjištění pohlaví. Odebranými vzorky budou primárně zuby (u 

nedospělých jedinců nejlépe neprořezané) a teprve pokud nebude možné odebrat 

zub, zvolíme kost (žebro). Postup ošetření biologického vzorku před samotnou 

izolací bude probíhat podle pravidel zmiňovaných v kapitole 8.1 na str. 65. 

Odebrání dvou vzorků od jednoho jedince by mělo zvýšit pravděpodobnost izolace 

aDNA. 

Nejprve se zaměříme na 5 dospělých jedinců se zachovalými sekundárními 

pohlavními znaky, na kterých bylo morfologickými metodami odborně stanoveno 

pohlaví se spolehlivostí přesahující 95% posteriorní pravděpodobnosti. Toto určení 

pohlaví provedl RNDr. Petr Velemínský, PhD., který tento soubor poskytl ke 

zpracování. Manipulace se vzorky (morfologické i archeogenetické zhodnocení) 

bude probíhat podle pravidel zabránění kontaminace.  

Izolačním postupem bude protokol EP3, případně jeho modifikace. 

Vyizolovaná aDNA bude použita k amplifikaci úseku amelogeninového genu 

s velikostí fragmentů 80/83bp (označení Amel80/83bp) a k amplifikaci Y-specifické 

oblasti repetice DYZ1 (označení Yrep). Po PCR bude výsledek Amel80/83bp 

zkontrolován na agarózovém gelu. V případě pozitivního signálu bude vzorek dále 

analyzován na vertikální polyakrylamidové elektroforéze pro rozlišení případného 

3bp rozdílu mezi amplifikovanými fragmenty. V případě detekce dvou různě 

dlouhých PCR produktů zaznamenáme pohlaví mužské a v případě detekce pouze 

fragmentů velikosti 80bp zaznamenáme pohlaví ženské. Budeme se snažit o 

potvrzení stejného výsledku z nezávislé amplifikace a pomocí výsledku amplifikace 

Yrep, jejíž produkt budeme sledovat pouze na agarózovém gelu.  

Poté, co bude známo genetické pohlaví u alespoň 4 z 5 dospělých jedinců, 

porovnáme údaje s pohlavím morfologickým, které nám po celou dobu experimentu 

nebude známo. V případě shody postoupíme ke zpracování souboru nedospělých 

jedinců. U nedospělých jedinců použijeme stejný postup. 

V každém běhu PCR dodržíme pravidlo, aby jeden vzorek byl obsazen 

pozitivní a jeden negativní kontrolou. V případě, že pozitivní kontrola se 
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nenaamplifikuje a přitom v některých vzorcích bude patrný produkt, přistoupíme 

k následné analýze pohlaví. Budeme předpokládat, že nastala chyba v pipetování 

recentní molekuly do mastermixu.  

Pokud v negativní kontrole zachytíme i nepatrné množství produktu, vzorky 

z této PCR vyhodíme a spolu s nimi i všechny chemikálie používané v této reakci.  

Jako postup, který by měl odhalit případnou přítomnost inhibitoru ve vzorku 

aDNA, který se opakovaně nepodařilo amplifikovat, jsme zvolili přidání zhruba 

50pg recentní DNA do vzorku.  

 

9.2 Potvrzení patogenu Mycobacterium leprae  

Z kosterního materiálu dvou jedinců ze Žatce odebereme takovou část, která 

nebude znamenat výraznou ztrátu pro další možné paleoantropologické zkoumání. 

V tomto případě nebudeme tkáň důkladně čistit, pouze odstraníme makroskopické 

znečištění. Nebudeme aplikovat UV záření ani sterilizaci v koncentrovaném 

chlornanu sodném, neboť se budeme snažit detekovat DNA patogenu, u kterého 

předpokládáme nízké zastoupení. 

 K izolaci DNA použijeme protokol EP3 nebo jeho vylepšenou verzi. PCR, 

která bude bezprostředně následovat, bude množit fragment ohraničený vybranými 

primery (viz str. 68). 

 Jelikož jsme v naší laboratoři nikdy nepracovali s patogenem 

Mycobacterium leprae, není možné, aby se v prostoru vyskytovala recentní DNA 

kontaminace. V každém běhu PCR bude negativní kontrola, avšak v tomto případě 

by případný amplifikovaný fragment v negativní kontrole měl představovat kros-

kontaminaci mezi jednotlivými vzorky a ne přítomnost recentní molekuly 

v dodaných chemikáliích pro PCR. Pozitivní kontrola nebude použita. Veškerá 

optimalizace bude tudíž probíhat na vzorcích aDNA rovnou s použitím AmpliTaq 

Gold Polymerázy. To je značná nevýhoda, neboť by se mohlo stát, že při veškeré 

snaze řádně optimalizovat reakci se nepodaří získat žádný produkt, ačkoliv by 

mohl být patogen přítomný. Primery, které použijeme, byly již dříve publikovány 

(Montiel, Garcia et al. 2003). 

Při negativním PCR po odzkoušení mnoha variant uzavřeme tuto analýzu 

jako negativní pro potvrzení přítomnosti Mycobacterium leprae a pokusíme se po 
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diskuzi s MUDr. Jakubem Likovským, PhD. o detekci jiného původce 

charakteristických patologií výše uvedených koster.  

Při pozitivním záchytu produktu odpovídající délky zkusíme postoupit vzorek 

sekvenační analýze. Pokud se sekvence bude skutečně shodovat s druhem 

Mycobacterium leprae, potvrdíme tak naší hypotézu.  

U testovací skupiny tří jedinců (AO 9586, AO 9787, AO 9788a) budeme 

očekávat, že se nepodaří daný fragment amplifikovat (ať už u druhu M.l. či jiného). 

Abychom si ale byli jisti, že se nám u těchto jedinců vůbec podařilo aDNA izolovat, 

vyzkoušíme amplifikovat fragment charakteristický pro člověka, např. amelogenin 

nebo STR. 

U dvou jedinců s podezřením na leprózní infekci se pokusíme rovněž získat 

informaci o pohlaví. 

 

9.3 Hledání příbuznosti mezi vytipovanými jedinci 

U jedinců nalezených ve vícečetných hrobech se pokusíme o izolaci aDNA pomocí 

protokolu EP3 nebo jeho vylepšenou verzí. Povrch kostí či zubů před samotnou 

izolací důkladně dekontaminujeme. Při amplifikaci se zaměříme na oblasti 

zahrnující STR lokusy.  

 

9.3.1 Výběr vhodných STR lokusů 

Nepoužijeme multiplexovou reakci, ale pokusíme se jednotlivé oblasti amplifikovat 

zvlášť a vždy vyhledat neoptimálnější podmínky reakce. Primery, které použijeme, 

převážně (u jednoho lokusu bylo zapotřebí navrhnout nový oligonukleotid) navrhl 

tým badatelů zabývající se forenzní identifikací (Butler, Shen et al. 2003). Tyto 

primery nasedají do STR lokusů, které se používají v komerčně dodávaných kitech 

firmy QIAGEN (QIAGEN, Valencia, California–USA). Celá oblast byla ale 

zkrácena na minimum, a proto se nazývají tzv. MiniSTR. Krátké fragmenty aDNA  

bude tak mnohem snazší podrobit PCR.  

 Z plejády možných MiniSTR primerů vybereme tři systémy, které mají 

vysoký index heterozygocie a žádná z alel nepřesahuje četnost 30%. Primery 

necháme označit fluorescenční barvou FAM (izomer 6–karboxyfluoresceinu) na 5´ 

konci.  
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Z různých dostupných MiniSTR jsme vybrali tři systémy: D3S1358, D7S820, 

D18S51 (podrobnosti o jednotlivých STR uvedeny níže).  

 

D7S820 (Tamaki, Huang et al. 1996):  

7. chromozom  oblast 7q21.11 repetice: [GATA]x 

velikost DNA fragmentů: 136–176bp 

Primer (Butler, Shen et al. 2003):  

5´ 6FAM-GAACACTTGTCATAGTTTAGAACGAAC 3´   

5´ TCATTGACAGAATTGCACCA 3´ 

Tabulka 9-1 - Frekvence jednotlivých alel systému D7S820 

alela  frekvence v současné české populaci* 

7 0,016 

8 0,162 

9 0,157 

10 0,282 

11 0,204 

12 0,140 

13 0,033 

14 0,003 

15 0,001 

celkem počet alel 9 

součet  1,0 

* Data od Kriminalistického ústavu Praha, 1135 vyšetřovaných jedinců 

 

D3S1358 (Li, Schmidt et al. 1993)  

3. chromozom  oblast: 3p21.31 repetice:TCTA[TCTG]x[TCTA]y 

velikost DNA fragmentů: 72–120bp 

primer (Butler, Shen et al. 2003):  

NED 5´CAGAGCAAGACCCTGTCTCAT 3´ 

5´ TCAACAGAGGCTTGCATGTAT 3´ 
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Tabulka 9-2 – Frekvence jednotlivých alel systému D3S1358 

alela  frekvence v současné české populaci* 

11 0,003 

12 0,001 

13 0,003 

14 0,124 

15 0,236 

16 0,245 

17 0,220 

18 0,155 

19 0,012 

20 0,001 

počet variabilních alel 10 

součet frekvencí 1,0 

* Data od Kriminalistického ústavu Praha, 1135 vyšetřovaných jedinců 

 

D18S51 (Straub, Speer et al. 1993) 

18. chromozom pozice:18q21.33  repetice:[AGAA]x 

velikost DNA fragmentů: 113–185bp 

primer (vlastní):  

5´ 6FAM TGAGTGACAAATTGAGACCTGT 3´ 

5´ GTCTTACAATAACAGTTGCTACTATT 3´ 

rozsah  

alela  frekvence v současné české populaci* 

8 0,001 

10 0,007 

11 0,015 

12 0,112 

13 0,115 

14 0,155 

15 0,167 
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16 0,152 

17 0,116 

18 0,080 

19 0,038 

20 0,023 

21 0,012 

22 0,006 

23 0,001 

počet variabilních alel 15 

součet frekvencí 1,0 
* Data od Kriminalistického ústavu Praha, 1135 vyšetřovaných jedinců 

 

 Nejdříve PCR optimalizujeme na recentní DNA o známé koncentraci. Poté 

se pokusíme získat STR profil u souboru jedinců současně žijící rodiny, abychom si 

celý postup identifikace STR alel řádně osvojili. Následně se pokusíme 

z vyizolované aDNA získat informaci o STR alelách jedinců z archeologického 

kontextu. Jsme si vědomi faktu, že při studiu příbuznosti dvou historických osob 

nebude z analýzy patrné, která  z nich je dárcem alely (generace s nižším římským 

číslem v rodokmenu) a která příjemcem (generace s vyšším římským číslem v 

rodokmenu). 

 Abychom mohli vyloučit alelický drop-out, pokusíme se o tři nezávislé 

výsledky STR profilu. V případě, že se třikrát bude v daném lokusu jednat o 

homozygota, alelický drop-out vyloučíme. Pokud alespoň v jednom ze tří výsledků  

detekujeme heterozygotní konstituci alel, pak vyhodnotíme jedince, jako 

heterozygota, u kterého dvakrát došlo k alelickému drop-outu. 

 V každém běhu PCR použijeme pozitivní kontrolu, u které je známá 

koncentrace a STR profil sledovaných lokusů. Pozitivní kontrola bude monitorovat, 

zda podmínky konkrétního běhu PCR byly optimální.  

 Pozitivní kontrola označená K562 představuje molekulárně biologický 

standard. Jedná se o DNA z buněčné linie odvozené z buněk pacienta s chronickou 

myeloidní leukémií. Tato DNA slouží na mnoha pracovištích molekulární biologie 

jako molekula o mnoha zjištěných charakteristikách. Jelikož jsou známé i její 

hodnoty vybraných STR polymorfizmů (Tabulka 9-3), použijeme ji i my v naší 

studii jakožto vnitřní kontrolu. 
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Tabulka 9-3 – Známé velikosti alel pozitivní kontroly K562 

Lokus alela 

D3S1358 16, 16 

D7S820 9, 11 

D18S51 15, 16 

 

Laboratorní zpracování bude sestávat z následujících kroků (obecně): izolace 

aDNA (DNA), PCR vybraných STR pomocí fluorescenčně značených primerů, 

detekce PCR produktů na kontrolním agarózovém gelu, fragmentační analýza 

produktů na automatickém přístroji ABI PRISM 310 (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, USA), vyhodnocení výsledků a jejich interpretace. 
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V ý s l e d k y  

 

10  Optimalizované postupy laboratorního zpracování 

10.1 Postup izolace 

V průběhu zpracování vzorků bylo použito několik metodologických postupů, které 

se různě modifikovaly a sledovala se jejich efektivita. V rámci zpracování souboru 

pro účely diplomové práce byl zaveden extrakční postup označený jako EP3 (viz 

diplomová práce autorky). I ten byl ale pro účely této studie dále modifikován. Na 

schématu uvedeném níže je pod označením EP4 uvedena další verze protokolu, 

který považujeme jako vhodný pro izolaci aDNA ze zubního a kostního prášku. 
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EP4

 

* g – hmotnost; g – zrychlení; Tp – pokojová teplota; s – sekunda;  

** příprava suspenze silika: příprava silika suspenze k navázání aDNA: 60 g SiO2 (Sigma Chemical 

Co., St. Louis, Mo.) je rozpuštěno ve skleněném válci do objemu 500 ml denaturované vody, prášek 

se nechá usadit ke dnu – sedimentace probíhá 24 hodin při pokojové teplotě. Poté se z válce 

odpipetuje horních 430 ml vody, ke zbylému objemu se přidá cca 430 ml denaturované vody, aby se 

válec naplnil po rysku 500 ml. Peleta utvořená sedimentací se do tohoto objemu řádně promíchá 

(hrdlo válce se přelepí parafilmem a pomocí dlaně ruky utěsní, několikrát se obrátí). Další 

sedimentace probíhá po dobu 5 hodin. Tentokrát se z válce odsaje 440 ml objemu tak, aby se 

nenarušil spodní sediment. Ke zbylým cca 10 ml se přidá 600 μl HCl (32%, wt/vol) pro úpravu pH 

(cca pH 2,0). Tento objem se řádně promíchá a rozpipetuje po 300μl do malých zkumavek, ty se 

zautoklávují při 120˚C/20 minut. Alikvoty se uchovávají v lednici v tmavé krabičce. Jeden alikvot 

slouží vždy pro jednu izolaci. Takto připravený roztok je funkční po dobu minimálně 6 měsíců 

(postup převzatý z (Boom, Sol et al. 1990). 

 

10.2 Amplifikace aDNA 

Jelikož byla PCR často neúspěšná, museli jsme ji v některých případech 

opakovat až 6–8krát. V případě, že se amplifikoval aDNA vzorek a pozitivní 

kontrola, usoudili jsme, že bude vhodné zopakovat celý postup a drobnými 

změnami v kvantitě vstupního množství se pokusit o amplifikaci těch vzorků, u 

kterých se v prvním kroku nepodařilo získat výsledky. Opakování PCR s obměnami 

1. nadrcený prášek ze zubu nebo kosti se smíchá s 1 ml 0,5 M EDTA (pH 8,0) – nechá 
se 2 dny na rolleru při Tp 

2. objem se stočí (10 min, 4000 g*) a supernatant se přepipetuje do čisté zkumavky (1,5ml), 
do druhého dne se nechá v lednici, poté se použije na izolaci (viz krok 5) 

3. k peletě se přidá 1ml 0,5 M EDTA (pH 8,0) a nechá se další den na rolleru 
4. centrifuga (10 min, 4000 g) 
5. každý s obou supernatantů (z prvního odebrání a z druhého odebrání) se smíchá s 25 µl 

(20 mg/ml) proteinázy K, nechá se 15 minut při 56˚C točit 
6. ke vzorku se přidá 20 µl silikátu** a 0,5 ml 4 M GuSCN (pH cca 7,0, s bromthyolovou 

modří) 
7. DNA se nechá navazovat na povrch silikátu 1 hodinu při Tp 
8. centrifuga (40 s, 13 000 g) 
9. peleta se omyje jedenkrát v 70 % etanolu a jedenkrát v acetonu, supernatant se vždy 

odsaje čistou špičkou (stáčení probíhá při 8000g/1minutu) 

10. peleta se suší při 56 °C 
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v množství samotného templátu mnohdy k získání produktu skutečně dopomohlo. 

Zvýšení množství templátu v PCR ale nevedlo vždy k vyššímu výtěžku produktu. 

Převážná většina detekovaných produktů pocházela z aDNA izolované až v 

druhém a třetím kroku extrakce (zub i kost). 

Na kontrolní elektroforéze úspěšnosti amplifikace jsme často zaznamenali, že 

se nám podařilo získat produkt pouze u pozitivní kontroly. V ojedinělém případě 

byl na agarózovém gelu kontrolní elektroforézy patrný produkt u archeologického 

vzorku a ne u pozitivní kontroly. V takové situaci jsme celou analýzu zopakovali, 

avšak získaný produkt jsme i v tomto případě podrobili následné analýze, 

například separaci na polyakrylamidovém gelu. 

Kdykoliv byl na kontrolní elektroforéze zaznamenán produkt u negativní 

kontroly, použité chemikálie byly nahrazeny novými. Naštěstí k tomuto problému 

nedocházelo příliš často. 

Obměny v profilu PCR vedly ke zvýšení výtěžnosti. Nejvíce se nám osvědčila 

metoda touch-down PCR (viz str. 47). Ukázalo se také, že přidání BSA (3 µg / 25 µl 

reakce) vede opravdu k větší výtěžnosti. 

 V případě amplifikace oblastí, které zahrnovaly různé alely (Amel, STR 

lokusy) jsme zaznamenali vysoký výskyt alelického drop-outu (více na str. 45). Ve 

většině případů docházelo k preferenční amplifikaci kratší alely, ale nebylo to 

pravidlem.  

Při amplifikaci DNA zvyšujeme celkové množství DNA. Kladli jsme si 

otázku, kolik je zapotřebí cyklů PCR, abychom mohli detekovat fragment velikosti 

100bp za předpokladu, že celá amplifikace vychází z jedné somatické buňky, tedy 

ze dvou řetězců cílového templátu. Na jednu buňku připadá zhruba 6,6pg DNA 

(Vita R de 1994). Kvantita DNA, zachytitelná pomocí ethidium bromidu v 0,5cm 

jamce agarózového gelu, je 2 ng. 

 

6,6 pg DNA = 3 x 109 bp ... množství jaderné DNA v jedné somatické buňce 

 

 Při PCR dochází k exponenciálnímu nárůstu fragmentů DNA vybrané délky. 

V každém kroku se množství DNA fragmentu zdvojnásobí, neboť jeden řetězec 

původně dvojřetězcové struktury DNA slouží jako templát nově vznikajícího 

fragmentu. Tento exponenciální nárůst lze matematicky vyjádřit 2n, kde n 

představuje počet cyklů.  
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 V případě amplifikace 100bp fragmentu obdržíme různá množství finálního 

produktu v závislosti na počtu cyklů (viz Tabulka 10-1).  

 

Při 35 cyklech PCR amplifikace 100bp produktu:  

(100bp/3 x 109bp) x 6,6 pg ... množství DNA v jednotkách pg připadající na 100bp 

fragment 

 

to celé x 235 ... množství po 35 cyklech (vyjádřeno v pg). 

 

Tabulka 10-1 Množství DNA při amplifikaci 100bp fragmentu 

počet cyklů amplifikace množství DNA [pg] DNA [pg] v 0,5cm jamce 

(1/7 objemu PCR)* 

25 7,38 1,054  

30 236,22 33,74 

35 7559,14 1079,87 

40 241892,56 34556,08 

45 7740561,86 1105794,55 

* počítáno při 35μl PCR, kdy do agarózové jamky o velikosti 0,5cm dáváme 5μl (1/7 objemu), tučně 

jsou zvýrazněny hodnoty přesahující množství 1ng 

 

Z tabulky (Tabulka 10-1) je patrné, že za daného předpokladu amplifikace 

100bp fragmentu DNA je zapotřebí nejméně 35 cyklů na to, abychom mohli 

detekovat výsledný produkt v 0,5cm jamce na agarózovém gelu barveném ethidium 

bromidem. Efektivita PCR navíc bude při amplifikaci aDNA menší než 100% 

(amplifikace neprobíhá od prvního cyklu PCR) a tudíž by měly být aplikovány spíše 

vyšší počty cyklů. 
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11 Určení pohlaví koster z Mikulčic 

 

11.1 Pohlaví dospělých jedinců 

Na zubním materiálu byly aplikovány metody izolace aDNA a následné PCR 

amplifikace. Na každém vzorku byly provedeny dvě nezávislé izolace, přičemž 

z daného zubního prášku byl postup izolace opakován minimálně dvakrát. Část 

vyizolované aDNA byla zamražena na -20ºC a část byla uchovávána po dobu 

nejdéle dvou týdnů v lednici. Po izolaci se ihned z části pro uchování v lednici 

odebralo 2x3–5µl pro amplifikaci oblasti amelogeninového lokusu a Y-repetice.  

Na obrázku níže (Obrázek 11-1) je ukázka úspěšné amplifikace DNA oblastí 

Amel80/83bp a Yrep jedinců 1821 a 1784.   
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Obrázek 11-1   2% agarózový gel s viditelnými produkty  v oblasti 80/83 bp (AMEL – horní gel) a Yrep 

(spodní gel) 

 

 

1– aDNA1, 2– aDNA2, 3–izolační kontrola, 4–vzorek 1821, 5–aDNA3, 6–aDNA4, 7–aDNA4, 8–

vzorek 1784, 9–aDNA5, 10–vzorek 1821, 11–vzorek 1784, 12–aDNA2, 13 – negativní kontrola 

PCR, 14 – pozitivní kontrola PCR. Červeně jsou zvýrazněny vzorky, u kterých byl patrný PCR 

produkt. Tučně jsou v popisku zvýrazněné vzorky dospělých jedinců z Mikulčic, stejné číslo vzorku 

odpovídá stejnému jedinci, dvě nezávislé izolace. aDNA  značí vzorek historické DNA jedinců, kteří 

nejsou součástí této dizertační práce. Větší tmavý flek na spodním gelu v horní části byl způsoben 

nedostatečným rozmícháním ethidia bromidu v gelu. Při opakované elektroforéze byl u vzorku č. 4 

jasně patrný band (obrázek neuveden). Jednotlivé signály mezi sebou tvoří logický ráz – dva vzorky 

téhož jedince dávají podobný signál u obou lokusů. 
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U vzorků, kde byl patrný produkt při amplifikaci 80/83bp (obrázek neuveden 

pro jedince 1588, 1648 a 1835) jsme postoupili k separaci fragmentů pomocí 

elektroforézy na polyakrylamidovém gelu. Použili jsme 14% gel s následujícími 

komponentami:   

 
 

Pokud byly na polyakrylamidovém gelu detekovány dva fragmenty velikosti 

80 a 83bp, bylo zřejmé, že daný vzorek pochází z jedince mužského pohlaví. 

V případě, že byl detekován pouze jeden z těchto dvou fragmentů, záleželo na délce. 

Jestliže se na gelu nacházel pouze fragment velikosti 83bp, pak se muselo  jednat o 

muže, u něhož se alela 80bp nedochovala nebo nenaamplifikovala (alelický drop-

out, přítomnost Y chromozomu ale potvrzena alelou délky 83bp). Pokud byl na gelu 

patrný pouze fragment velikosti 80bp, mohlo se jednat o ženu (homozygot XX) nebo 

o muže, u něhož již nebylo možné detekovat naopak alelu 83bp. K vyloučení 

nesprávně zařazených mužů byl využit systém amplifikace Y-specifické oblasti 

Yrep. U pozitivní amplifikace této oblasti jsme pohlaví pokládali za mužské. 

Alelický drop-out byl např. zaznamenán u jedince 1784, kdy po amplifikaci chyběl 

produkt velikosti 80bp. Vysoká četnost alelického drop-outu při amplifikaci 

Amel80/83bp je zaznamenaná na obrázku (Obrázek 11-3). 

40ml: 

18ml H2O 

14ml akryl:bisakryl 

8ml 5 x TBE pufr 

300µl APS 

30µl TEMED 
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Při hledání optimálního složení PCR jsme získali tyto hodnoty jednotlivých 

komponent: 

 

Amel80/83bp: 

30μl reakce: 

MgCl2    2,15mM 

dNTP    0,2mM 

primery    5 pmol/ reakci 

BSA    3,6μg/30μl reakci 

polymeráza Ampli Taq Gold 0,025U/ 1μl reakce 

templát    á 7 μl 

 

 Yrep: 

30μl reakce: 

MgCl2    3,0mM 

dNTP    0,2mM 

primery    5pmol/reakci 

BSA    0,1mg/ml 

AmpliTaq Gold polymeráza 0,03U/ 1μl reakce 

templát    7μl 

 

Nejvhodnější variantou PCR pro Amel80/83bp i Yrep  se ukázala být  vícestupňová 

PCR (Evison, Smillie et al. 1997) (Tabulka 11-1 a Tabulka 11-2). Jde o obdobu typu 

„touchdown“ (viz str. 47), ale jednotlivé stupně annealingu nepřecházejí po jednom 

stupni Celsia. Tento profil PCR amplifikace zaručuje specifičtější nasedání primerů 

na cílové sekvence. První stupeň (viz Tabulka 11-1) je bez elongační teploty 72 °C. 

Elongace tedy probíhá jen minimálně, zatímco střídání denaturace s annealingem 

zaručuje vysokou přesnost nasednutí primeru na cílovou sekvenci. 
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Tabulka 11-1 Amplifikace Amel80/83bp oblasti 

fáze amplifikace teplota čas počet opakování 

Iniciační denaturace 94 °C 2 min* 1 x 

1. stupeň 94 °C 20 s 

 58 °C 30 s 

9 x 

2. stupeň 94 °C 30 s 

 56,5 °C 30 s 

 72 °C 30 s 

25 x 

3. stupeň 94 °C 30 s 

 55,5 °C 30 s 

 72 °C 30 s 

11 x 

Finální elongace 72 °C 5 min 1 x 

* v případě použití AmpliTaq Gold bylo nutno iniciační teplotu prodloužit na 4,5 minuty 

 

Tabulka 11-2 Amplifikace Yrep oblasti 

fáze amplifikace teplota čas počet opakování 

Iniciační denaturace 94 °C 2,5 min* 1 x 

1. stupeň 94 °C 20 s 

 58 °C 30 s 

8 x 

2. stupeň 94 °C 30 s 

 56 °C 30 s 

 72 °C 30 s 

10 x 

3. stupeň 94 °C 30 s 

 55,5 °C 30 s 

 72 °C 30 s 

20 x 

4. stupeň 94 °C 30 s 

 54 °C 30 s 

 72 °C 30 s 

8 x 

Finální elongace 72 °C 5 min 1 x 

* v případě použití AmpliTaq Gold bylo nutno iniciační teplotu prodloužit na 4,5 minuty 
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Po zavedení celého postupu amplifikace Amel80/83bp jsme testovali její 

citlivost na různé koncentrace vstupního templátu. Ze známé koncentrace moderní 

DNA jsme si udělali ředící řadu 10 koncentrací (od 2,5ng/7μl po 125pg/7μl) – viz 

Tabulka 11-3. Jak z gelu na obrázku (Obrázek 11-2) vyplývá, podařilo se 

amplifikovat i nejnižší použité množství 125pg. Metodu lze tudíž považovat za 

velmi citlivou. 

 

Tabulka 11-3 Různá vstupní množství DNA pro stanovení citlivosti PCR Amel80/83bp 

pořadí vzorků v gelu * množství vstupní DNA v PCR 

1 2,5 ng 

2 2,5 ng 

3 1 ng 

4 1 ng 

5 0,5 ng 

6 0,5 ng 

7 0,25 ng 

8 0,25 ng 

9 0,125 ng 

10 0,125 ng 

* Pořadí vzorků se týká obrázku gelu (Obrázek 11-2). 

 

Obrázek 11-2 – Znázornění produktů Amel80/83bp při různých vstupních množstvích DNA 
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Výsledky genetické analýzy byly následně konfrontovány s výsledky určení 

pohlaví zjištěného morfologickými metodami. Jak je z tabulky (Tabulka 11-4) 

patrné, došlo ke shodě u všech pěti testovaných jedinců. Tyto výsledky nám 

umožnily použít námi zavedené archeogenetické metody i pro určení pohlaví u 

nedospělých jedinců, u nichž není „morfologická kontrola“ možná vůbec.  

 

Tabulka 11-4 Výsledky molekulárně genetického a morfologického určení pohlaví 

jedinec genetické pohlaví morfologické pohlaví* 

1588 žena žena 

1648 žena žena 

1784 muž muž 

1821 muž muž 

1835 žena Žena 

*údaje poskytnuté RNDr. Petrem Velemínským PhD. z Antropologického oddělení Národního muzea 

v Praze zjištěné pomocí primární a sekundární diagnostiky pohlaví uvedené v tabulce – Tabulka 

7-3. 
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11.2  Pohlaví nedospělých  jedinců  

11.2.1 Genetické určení pohlaví 

Pro určení pohlaví byly přednostně vybírány dva zuby, přičemž byla snaha 

získat zuby ještě neprořezané. Použili jsme stejnou metodu, která byla aplikována 

na vzorky dospělých jedinců, a která je uvedena výše.  

Z celého souboru 47 jedinců jsme byli schopni určit pohlaví u 37 (78,7%). U 

zbylých 10 vzorků se buď nepodařilo izolovat aDNA nebo nebylo možné 

amplifikovat fragment Amel80/83bp nebo Yrep oblasti. Číslo 78,7% tedy udává 

úspěšnost izolace, po které bylo možné amplifikovat zvolené úseky DNA.  

Výsledky určení pohlaví nedospělých koster z Mikulčic udává tabulka 

(Tabulka 11-5). Z ní mimo jiné vyplývá, že v našem souboru 37 jedinců bylo 24 

chlapců a 13 dívek. Poměr pohlaví této věkové skupiny byl tedy 1,85:1,00.  

U každého jedince probíhala analýza pohlaví na dvou vzorcích tkáně (zub 

nebo kost). Z počátku nebyla snaha mít dva nezávislé vzorky pro potvrzení 

získaných údajů, ale obecně zvýšit pravděpodobnost úspěšné izolace aDNA. Naše 

studie se proto nezaměřila na procentuelní vyhodnocení u kolika jedinců bylo 

úspěšně aDNA amplifikována u obou vzorků. Zpětně zhodnotit tento údaj bohužel 

nešlo. Vzorky byly značeny vždy jen svým číslem (číslo hrobu) a pokud nebyly 

součástí stejné izolační a amplifikační procedury, nešlo údaj zhodnotit. Výjimečně 

se nám podařilo zaznamenat shody či rozdíly mezi oběma vzorky jednoho jedince.  

Při amplifikaci Amel80/83bp se nám ve dvou případech stalo (číslo hrobu 621, 

658), že se u jednoho vzorku ze dvou nezávislých izolací opakoval výskyt alely 80 a 

u druhého vzorku alela 80/83bp. Při testování, zda se opakovaně neamplifikovala 

pouze jedna ze dvou alel, jsme systém Yrep aplikovali na ten izolát, u kterého 

docházelo k domnělému drop-outu. Systém Yrep byl u vzorku se záchytem alely 

80bp pozitivní. Takto se skutečně  podařilo ověřit, že se nejednalo o kontaminaci 

mužskou DNA u původně ženského vzorku. 

Oba systémy amplifikace Yrep i Amel80/83bp byly plně využity. Z důvodu 

poměrně častého alelického drop-outu se systém Yrep stal nezbytným doplňkem 

pro ověření výsledku získaného pomocí systému Amel80/83bp. V tabulce (Tabulka 

11-5) jsou uvedeny detekované alely u obou použitých systémů.  
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U tří jedinců (číslo hrobu 207, 491, 1124) bylo ženské pohlaví detekováno 

pouze na základě jediné úspěšné amplifikace systému Amel80/83bp. Jsme si 

vědomi možné chyby ohodnocení těchto jedinců i při několika neúspěšných 

pokusech amplifikovat Yrep oblast (4–5). V případě chybně určeného pohlaví by 

nepoměr pohlaví (1,85:1,00) na námi studovaném pohřebišti byl ještě výraznější. U 

jiných tří jedinců (číslo hrobu 513, 1235 a 64/VI) bylo pohlaví ohodnoceno pouze na 

základě úspěšné amplifikace Yrep oblasti. Jelikož přítomnost Y specifické oblasti 

jasně determinuje mužské pohlaví, výsledek se nám jeví jako velmi pravděpodobný. 

Pohlaví dvou jedinců souboru (číslo hrobu 619 a 638) by bylo na základě systému 

Amel80/83bp ohodnoceno jako ženské, avšak pozitivní záchyt amplikonu Yrep 

oblasti zařadil tyto jedince mezi muže. 

U tohoto souboru jsme se setkali s jevem, kdy po několika neúspěšných 

pokusech amplifikace (třech až pěti), pomohlo snížení množství templátu dodané do 

PCR. Je rovněž zajímavé, že druhá izolace prováděná na stejné zubní hmotě vedla 

obvykle k izolaci aDNA o větší kvantitě a kvalitě; většina amplifikací po první 

extrakci nevedla k detekci PCR produktu.  
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Tabulka 11-5 Výsledek určení pohlaví nedospělých jedinců z Mikulčic 

číslo hrobu genetické pohlaví Amel80/83bp* Yrep* 

170 mužské X/Y,  Y, Y 

207 ženské X - 

260 ženské X, X - 

315 ženské X, X - 

420  - - - 

424 mužské Y, Y - 

431 mužské X/Y, X, X/Y Y 

460 mužské X/Y, X/Y, X/Y Y 

462 mužské X/Y, X Y 

477 mužské Y, Y Y 

481  - - - 

489 mužské X/Y, X Y 

491 ženské X - 

513 mužské - Y 

539 ženské X, X - 

543 mužské X/Y Y 

581  - - - 

597  mužské X, X/Y, Y Y 

619 mužské X Y, Y 

621 mužské X/Y, X, X/Y Y 

623 ženské X, X - 

638 mužské X Y 

643  - - - 

644 mužské Y Y 

658 mužské X/Y, X, X Y 

745 ženské X, X - 

951  - - - 

979 ženské X, X - 

980  - - - 

1124 ženské X - 

1127 mužské X/Y, Y, X/Y Y 

1158 mužské Y, X/Y Y 

1235 mužské - Y, Y 

1362  - - - 
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číslo hrobu genetické pohlaví Amel80/83bp* Yrep* 

1380  - - - 

1463 ženské X, X - 

1509 mužské X, Y Y 

121/VI mužské X/Y Y, Y 

140/VI mužské X/Y Y 

147/VI  - - - 

160/VI ženské X, X - 

167/VI mužské X/Y Y 

33/IV mužské X/Y Y 

39/IV ženské X, X - 

41/IV ženské X, X, X - 

48/VI  - - - 

64/VI mužské - Y 

* X nebo Y znamenají alely na pohlavních chromozomech, které byly detekovány pomocí daného 

systému, - znamená, že nebyla detekována žádná alela 

  

 Na obrázku (Obrázek 11-3) je ukázka alelického drop-outu v systému 

Amel80/83bp. U dvou vzorků (644 a 424) byla detekována pouze alela Y-

chromozomu (83bp). U 619 byla naopak detekována pouze X-specifická alela 

(obecně slabší signál), což by odpovídalo ženskému pohlaví. V tomto případě byla 

ale přítomnost Y chromozomu detekována systémem Yrep.  
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Obrázek 11-3 Ukázka PAGE gelu 

 

Uvedené číslo odpovídá danému nedospělému jedinci. Jako pozitivní kontrola (K+) byl použit vzorek 

DNA muže recentní populace. Šipka označuje úroveň detekce fragmentů délky 80/83bp. Na obrázku 

je zároveň záznamenán vysoký výskyt alelického drop-outu (644, 619, 424). 

 

11.2.2 Test morfologického určení pohlaví nedospělých 

koster 

Pohlaví nedospělých jedinců zjištěné geneticky bylo použito pro zjištění 

úspěšnosti morfologické metody. Antropolog, který soubor vyhodnocoval, byl 

s výsledkem molekulárně genetické analýzy obeznámen až po dosažení výsledků 

morfologického určení. Byla zvolena kombinace dvou metod zaměřených na 

vyhodnocení morfoskopických znaků kosti pánevní a dolní čelisti.  

Při použití první metody (Schutkowski 1990; Schutkowski 1993) byl 

hodnocen tvar bradového výběžku, tvar předního zubního oblouku a sklon v oblasti 

bodu gonion na dolní čelisti. Na pánvi byl hodnocen úhel a hloubka velkého 

sedacího zářezu a oblouk včetně zakřivení na hřebenu kosti kyčelní. Tato metoda 

byla vypracována na vzorku historické populace nedospělých jedinců známého 

věku a pohlaví z londýnského Spitalfields.  
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Druhá metoda (Molleson, Cruse et al. 1998) je založena na charakteru úhlu 

dolní čelisti, bradového výběžku a tvaru očnice. Tvar očnice ale nebyl v našem 

souboru vyhodnocován. Tato metoda vznikla studiem nedospělých jedinců stejného 

souboru jako výše uvedená metoda. Konečné vyhodnocení pohlaví bralo v potaz 

hodnoty všech výše uvedených hodnocených znaků. Určení, podobně jako v případě 

dospělých koster, prováděl RNDr. Petr Velemínský, PhD.  

 

Tabulka 11-6 Srovnání výsledků genetického a morfologického určení pohlaví  

označení jedince výsledek genetické analýzy výsledek morfologické analýzy

170 M M 

207 F ND 

260 F F 

315 F F 

420    

424 M M 

431 M M 

460 M M 

462 M F 

477 M ND-a 

481   

489 M M 

491 F M 

513 M ND-a 

539 F ND-a 

543 M M 

581   

597  M M 

619 M M 

621 M M 

623 F ND-a 

638 M M 

643   

644 M M 

658 M M 

745 F ND-a 
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označení jedince výsledek genetické analýzy výsledek morfologické analýzy 

951   

979 F F 

980   

1124 F F 

1127 M M 

1158 M M 

1235 M M 

1362   

1380   

1463 F ND-a 

1509 M M 

33/IV M M 

39/IV F ND-a 

41/IV F M 

48/VI   

64/VI M M 

121/VI M M 

140/VI M ND 

147/VI    

160/VI F F 

167/VI M M 

Vysvětlivky: 

ND – nemožné určit (znak chybí), ND-a – nemožné určit z důvodu oboupohlavnosti vyhodnocovaných 

morfologických znaků (některé znaky vykazovaly pohlaví mužské, jiné ženské), M – muž, M – spíše 

muž, F – žena, F – spíše žena. 
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Tabulka 11-7 – Konfrontace výsledků s výpočtem koeficientu Kappa (Cohenův koeficient)* 

genetický přístup   

muž žena výpočty 

muž 16 1 16 + 1 morfologický 

přístup žena 0 4 0 + 4 

  16 +0 4 + 1 suma = 21 

koeficient κ = 0,86    

* Koeficient Kappa (Cohenův koeficient) κ = Ps-Pn/1-Pn ... Ps – pravděpodobnost shody, Pn – 

pravděpodobnost, že shody bylo dosaženo náhodně 
 

Z tabulek (Tabulka 11-6 a  Tabulka 11-7) vyplývá, že došlo k vysoké shodě 

výsledků obou nezávislých metod (κ= 0,86). Cohenův koeficient se ve statistice 

používá při hodnocení neparametrických znaků. Kappa dosahuje hodnot od 0 – 1, 

přičemž čím větší hodnoty dosáhne, tím spolehlivěji nastala shoda mezi dvěma 

přístupy. Udává se, že hodnoty κ vyšší než 0,7 představují nenáhodnost shody.   

Z 37 geneticky analyzovaných jedinců bylo možné určit pohlaví pouze 21 

jedinců. U celkem 20 z nich došlo ke shodě morfologického a genetického určení 

pohlaví. Tento výsledek je poměrně překvapivý, neboť u morfologických metod se  

udává úspěšnost pouze 60 – 85%. Hodnocení výsledku morfologického postupu není 

ale náplní této dizertační práce.   
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12 Detekce DNA patogenu u koster ze Žatce 

 

U koster s patologickými nálezy jsme postupovali podle následující strategie.  

Nejdříve se u izolované aDNA amplifikovala část amelogeninového lokusu 

80/83bp. S tímto lokusem máme největší zkušenosti a úspěšnost amplifikace by 

naznačila přítomnost aDNA potřebné kvality a množství. Jelikož se podařilo u 

aDNA vzorku AO 9731 fragment 80/83bp získat, použili jsme tento vzorek 

k hledání optimálního postupu amplifikace fragmentu 97bp specifického pro 

Mycobacterium leprae (M.l.). Předpokládali jsme totiž, že pokud je ve vzorku 

přítomna původní aDNA kostry, je pravděpodobné, že i aDNA případného patogenu 

bude zachována. 

K nalezení vhodného postupu amplifikace 97bp fragmentu se testovaly různé 

hodnoty koncentrace Mg2+, annealingové teploty a PCR strategie. Délka 

optimalizace trvala zhruba dva měsíce. Protokol PCR, která vedla k amplifikaci 

specifického úseku 97bp, je následující:  

 

Mlep: 

30μl reakce: 

MgCl2    3,0mM 

dNTP    0,2mM 

primery    8 pmol/ reakci 

BSA    3,6μg/30μl reakci 

polymeráza AmpliTaq Gold 0,025U/ 1μl reakce 

templát    5 μl 
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teplotní režim: 

 95ºC 6 minut  iniciační denaturace 

 95ºC 20 s 

 69ºC 20 s   5 x 

 72ºC 20 s 

 95ºC 20 s 

 68ºC 20 s   15 x  cyklické střídání teplot 

 72ºC 20 s 

 95ºC 20 s 

 67ºC 20 s   25 x 

 72ºC 20 s 

 72ºC 3 minuty  konečná elongace 

 

 

 

Obrázek 12-1 Detekce úseku DNA specifické pro Mycobacterium leprae a lidské D7S820 

1.,2.,3.,6.,7.,8. – amplifikace 97bp M.l. u jedinců kontrolní skupiny (AO 9586, AO 9788a, AO 9787); 4. 

– negativní kontrola amplifikace 97bp M.l.(voda); 5. – vzorek patologického nálezu ze Žatce (AO 9731) 

– amplifikace 97bp M.l.; 9.,10.,11.– amplifikace STR lokusu D7S820 u jedinců kontrolní skupiny (za 

sebou AO 9586, AO 9788a, AO 9787).  
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Z obrázku (Obrázek 12-1) vyplývá, že DNA sekvence specifická pro 

Mycobacterium leprae byla detekována pouze u jedince s patologickými nálezy 

typickými pro onemocnění lepry. U kontrolní skupiny tří jedinců ze stejného 

naleziště se opakovaně nepodařilo tento fragment zachytit. Abychom otestovali 

samotnou úspěšnost izolace aDNA u tohoto souboru kontrolní skupiny, pokusili 

jsme se o amplifikaci oblasti D7S820 lidského STR. U dvou jedinců kontrolní 

skupiny se podařilo úspěšně získat fragment D7S820. Tato studie potvrdila 

přítomnost bakteriální infekce pouze u jedince AO 9731, který skutečně na kostře 

vykazoval známky působení tohoto patologického činitele. Jelikož DNA lepry 

nebyla detekována v kontrolní skupině, vyloučili jsme možnost, že by detekovaná 

DNA mohla patřit jinému druhu rodu Mycobacterium běžně se vyskytujícího 

v půdě, avšak doposud nezaneseného do DNA databáze. 

Fragment 97bp DNA jsme se pokusili dále analyzovat a zjistit samotnou 

sekvenci nukleotidů. Jako vstupní materiál pro analýzu jsme vzali přímo DNA 

přečištěnou z gelu na obrázku (Obrázek 12-2).  

 

Obrázek 12-2 Amplifikace 97bp DNA úseku specifického pro M. leprae u vzorků koster s patologickými 

změnami 

 

Přečištění PCR produktu z gelu bylo provedeno podle doporučení QIAquick 

Gel Extraction kitu firmy QIAGEN (QIAGEN, Valencia, California–USA). Tento 
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postup rovněž využívá materiálu SiO2 ke specifickému navázání DNA. Přečištěný 

vzorek sloužil jako templát v následné sekvenační PCR.  

Sekvenační reakce – komponenty této PCR jsou shodné s běžnou amplifikací 

s tím rozdílem, že kromě dNTP jsou v reakci fluorescenčně značené ddNTP 

(dideoxynukleotidy) (viz strana 51), které umožňují zastavit elongace v různých 

místech produktu a tím i vznik různě dlouhých fragmentů. Díky fluorescenčnímu 

značení se pak následně automaticky odečte sled koncových bazí jednotlivých DNA 

fragmentů v kapiláře sekvenátoru. I po sekvenační PCR je nutné získaný produkt 

očistit od přebytečných příměsí, které by mohly ovlivnit průběh separace 

jednotlivých fragmentů v kapilárové elektroforéze. Očištění a následná analýza 

byla provedena v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. 

Podařilo se získat DNA sekvenci odpovídající Mycobacterium leprae – (viz. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Výsledek tohoto souboru byl publikován pod titulem: 

 

Two cases of leprosy from Žatec (Bohemia), dated to the turn of the 12th 

century and confirmed by DNA analysis for Mycobacterium leprae – 

Journal of Archaeological Science, Volume 33, Issue 9, September 2006, Pages 

1276–1283 

Jakub Likovský, Markéta Urbanová, Martin Hájek, Viktor Černý and Petr Čech 

 

Tato publikace tvoří přílohu této dizertační práce.  
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13 Stanovení genetické příbuznosti 

  

13.1 Příbuznost u vzorků recentní DNA 

DNA z buněk bukální sliznice byla izolována pomocí kolonek podle 

doporučených protokolárních postupů (izolační kit firmy QIAGEN – QIAamp DNA 

Mini Kit). Získaná DNA byla použita pro standardizaci postupu stanovení 

příbuznosti, zejména pro optimalizaci PCR systémů STR – D3S1358, D7S820 a 

D18S51.  

V tabulce (Tabulka 13-1) jsou uvedeny podmínky amplifikace pro tři vybrané 

STR lokusy. Optimální hodnoty PCR komponent pro tři vybrané STR polymorfizmy 

uvedené v tabulce (Tabulka 13-1) umožnily zachytit množství 50pg moderní DNA.  

 

Tabulka 13-1 - Optimalizované podmínky PCR pro STR 

lokus koncentrace 

Mg2+ [mM] 

BSA 

neacetylovaný! 

(20mg/ml) 

poměr 

templát: 

objem 

PCR  

koncentrace 

primerů 

Teplota 

annealingu  

D7S820 2,75 

3,0 
60μg 5:30 5–10pmol 54˚C 

D3S1358 2,5 120μg 5:30 

4:40 
5 –10pmol 

55˚C 

D18S51 3,0 120μg 4:40 5 –10pmol 55˚C 

 

lokus PCR profil 

D7S820  

(miniSTR 136 – 176bp) 

inic. 94˚C/ (2–10minut), 

1. krok 8x: 94˚C/30s + 56˚C/30s 

2. krok 25x: 94˚C/30s + 54˚C/30s + 68˚C/30s 

3. krok 10x: 94˚C/30s + 53˚C/30s + 68˚C/30s 

finální elongace: 68˚C/3 minuty 

D3S1358 

(miniSTR 72 – 120bp) 

inic. 94˚C/ (2–10minut), 

1. krok 5x: 94˚C/30s + 60˚C/30s 
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2. krok 10x: 94˚C/30s + 57,5˚C/30s + 68˚C/30s 

3. krok 15x: 94˚C/30s + 55˚C/30s + 68˚C/30s 

4. krok 15x: 94˚C/30s + 54˚C/30s + 68˚C/30s 

finální elongace: 68˚C/3 minuty 

D18S51  

(miniSTR 113 – 193bp)  

inic. 94˚C/ (2–10minut), 

1. krok 5x: 94˚C/30s + 60˚C/30s 

2. krok 10x: 94˚C/30s + 57,5˚C/30s + 68˚C/30s 

3. krok 15x: 94˚C/30s + 55˚C/30s + 68˚C/30s 

4. krok 15x: 94˚C/30s + 54˚C/30s + 68˚C/30s 

finální elongace: 68˚C/3 minuty 

 

 

Tabulka 13-2 – Alely získané v jednotlivých systémech STR 

jedinec 

rodiny *  
D3S1358 D7S820 D18S51 

 velikost 

fragmentu 

(bp) 

alela velikost 

fragmentu 

(bp) 

alela velikost 

fragmentu 

(bp) 

alela 

II/1 100/105 16, 17 160/160 13/13 133/133 13, 13 

II/2 101/105 16, 17 160/160 13/13 126/133 11, 13 

III/2 104/104 17, 17 160/160 13/13 133/133 13, 13 

III/3 101/101 16, 16 148/160 10/13 120/126 10, 11 

IV/1 101/105 16, 17 156/160 12/13 133/133 13, 13 

IV/2 94/103 15, 17 156/160 12/13 133/133 13, 13 

IV/3 101/105 16, 17 148/160 10/13 126/133 11, 13 

* rodina z obrázku (Obrázek 13-1) a popisu na str. 64 
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I.

II.

III.

IV.

1. 2. 3. 4.

1. 2.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

I.

II.

III.

IV.

1. 2. 3. 4.

1. 2.

1. 2. 3.

1. 2. 3.  

Obrázek 13-1 – Rodokmen studované rodiny ze současnosti 

Při vyhodnocení získaných alel jsme ověřili, že páry sdílející příbuzenský 

vztah (rodič–dítě) mají vždy jednu alelu shodnou.  

Na obrázku níže (Obrázek 13-2) je uvedena ukázka amplifikace lokusu 

D7S820 jak u současných (vzorky značené U1–7), tak u historických vzorků DNA 

(K1–K4 (Kněževes) + M1–M5 (Mikulčice)). Podařilo se nám amplifikovat D7S820 

lokus u všech vzorků moderní DNA, ale pouze u K1, K2, K4 vzorků historických. 

Všechny PCR produkty byly podrobeny fragmentační analýze na odečet velikostí 

alel (ukázka odečtených alel – Tabulka 13-2). 
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Obrázek 13-2 – Ukázka agarozového gelu zachycujícího PCR produkty D7S820 

U1–U7 – odpovídá vzorkům moderní DNA rodiny (viz Obrázek 13-1), M1–M5 – odpovídá vzorkům 

aDNA historických jedinců z Mikulčic (viz níže), K1–K4 – odpovídá vzorkům aDNA historických 

jedinců z Knězevsi (viz níže), Ke – izolační kontrola, K-  – negativní kontrola PCR. 

13.2 Příbuznost jedinců z hrobových jam z Kněževsi a z Mikulčic 

Izolace aDNA byla provedena způsobem, který se osvědčil i u předchozích souborů. 

Ihned po izolaci se přistoupilo k amplifikaci zvolených tří oblastí jaderné DNA, 

jejichž analýzou bychom měli prokázat existenci genetického příbuzenství mezi 

jedinci nalezenými v jedné hrobové jámě.  

 Zubní či kostní tkáň byla očištěna, homogenizována a rozdělena do dvou 

zkumavek pro nezávislé izolace. V průběhu analytických procedur bylo se vzorky 
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zacházeno tak, aby se zabránilo kontaminaci. Izolovali jsme dva vzorky od každého 

jedince (nejčastějším materiálem byla zubní tkáň). Pro naše účely byly zkumavky 

se vzorky označeny takto (viz Tabulka 13-3 ). 

 

Tabulka 13-3 – Označení vzorků z Knězevsi a z Mikulčic 

označení 

archeology 

označení pro  

laboratorní 

zpracování 

poznámka ke vzorku 

2399 A K1 obratel (bez těla), lámatelný rukou, ale 

poměrně tvrdý, horší možnost čistění  

2399 B K2 zub třenový, dobře zachovaný, špička 

kořene měkká 

60 A K3 menší stolička, velice dobře zachovalá 

60 B K4 větší stolička, dobře zachovalá, v kořenu 

výrazně otevřené kanály  

1903 M1 zub třenový, dobrá zachovalost 

1903 M2 stolička, velmi tvrdý povrch, špatně 

rozbitelný 

1902 M3 vnitřní dutina zubu M4 

1902 M4 stolička, dobrá zachovalost 

1902 M5 stolička, dobrá zachovalost 

 

 Na začátku izolace jsme ke vzorku přidali GuSCN (pH 7). Abychom mohli 

v jejím průběhu sledovat kolísání pH, které se zdá být pro efektivitu adsorbce DNA 

na SiO2 zásadní, přidali jsme do tohoto činidla minimální množství bromthyolové 

modři. Tato sloučenina je za kyselých podmínek oranžová a se zvyšujícím se pH 

přechází do modré barvy. Snahou bylo vzorky po přidání GuSCN udržet 

v oranžovém spektru (tedy pH < 7,5), neboť molekuly DNA se na SiO2 za těchto 

podmínek lépe navazují. U vzorků z Kněževsi docházelo často po přidání GuSCN 

obohaceného bromthyolovou modří k zmodrání, čímž se ukázalo, že hodnota pH 

převýšila hodnotu 7,5. Abychom efektivitu navazování zvýšili, bylo nutné přidat 

zhruba 1–6μl koncentrované HCl (36% w/v). Vzorky z Kněževsi byly obecně velmi 

alkalické, neboť u jiných námi izolovaných vzorků jsme se s tímto jevem nesetkali.  
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Vyizolovaná aDNA byla ihned použita pro amplifikaci a zbylá část byla 

zamražena na -20˚C. Jelikož koncentrace vyizolované aDNA je velice nízká, nebylo 

možné sledovat její kvantitu na elektroforetickém gelu. 

 V případě zachycení PCR produktu na agarozovém gelu (Obrázek 13-2) jsme 

daný vzorek podrobili fragmentační analýze na přístroji ABI Prism 310 (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA) s možností detekce fluorochromu a odečtu délky 

fragmentů, které se mohou lišit již jednobázovým rozdílem (viz str. 51). 

 Nejlepších výsledků bylo dosaženo při amplifikaci STR lokusu D7S820. 

Úspěšnost amplifikace vzorků aDNA byla ale i tak velice nízká a ve velmi malém 

procentu bylo možné aplikovat fragmentační analýzu pro odečet velikosti STR alely 

(viz Tabulka 13-4).  

 

Tabulka 13-4 – Výsledek genotypizace STR D7S820 u aDNA vzorků 

vzorek jedinec alela 

D7S820 

výsledný 

genotyp 

K1 2399A 9/9, 9/9, 

9/10 

9/10 

K2 2399B 9/9 9/9 

K3 60A   

K4 60B 12/12 12/12 

M1 12/12, 11/11 11/12 

M2 

1903 

  

M3   

M4   

M5 

1902 
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Obrázek 13-3 – Výsledek fragmentační analýzy  

  

 

  

alela 9 

alela 9 

alela 12 

alela 9 

alela 9, 10 

alela 9, 11 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Popisek: jsou zde uvedeny jednotlivé alely získané fragmentační analýzou flourochromem značených 

úseků STR D7S820. Pod sebou jsou seřazeny jednotlivé analýzy pro:  

řádek analyzovaný vzorek detekovaná alela 

1 K1 9 

2 K2 9 

3 K3 - 

4 K4 12 

5 K+ (K562) 9 

6 K1 9, 10 

7 K+ (K562) 9, 11 

 

Na obrázku (Obrázek 13-3) je pro ukázku uveden výsledek fragmentační 

analýzy při studiu vzorků z Kněževsi. I na tomto výsledku je patrné, že alelický 

drop-out byl, podobně jako u amelogeninového lokusu XY jedince, poměrně častý. 

Na tomto obrázku je vidět, že k alelickému drop-outu došlo jak u vzorku aDNA (K1 

– řádek 1), tak u vzorku moderní DNA (K+ –  řádek 5). Alelický drop-out byl vždy 

v neprospěch delší alely, ačkoliv rozdíl v délce mezi alelami 9 a 10 u 

tetranukleotidového STR je pouhé 4 báze.  

Při aplikaci optimálního postupu u vzorků izolované aDNA se bohužel 

opakovaně nepodařilo amplifikovat produkty lokusů D3S1358 ani D18S51. Pouze u 

STR polymorfizmu D7S820 jsme opakovaně získali produkt, z něhož bylo možné 

odečíst velikost alely. 

Abychom si ověřili, zda námi zavedený postup je skutečně validní, otestovali 

jsme dříve izolovanou aDNA jedinců souboru A – dětských jedinců z Mikulčic na 

systém D7S820 u 14 vzorků (z finančních důvodů). Z nich bylo možné zachytit 

konkrétní amplikon u devíti. Celková úspěšnost byla tedy 64%. Tento postup nám 

nastínil aplikovatelnost optimalizovaného postupu amplifikace STR lokusů na 

aDNA definované kvality – aDNA s úspěšnou amplifikací Amel80/83bp a Yrep 

oblasti. 



110 

U aDNA vzorků dvojhrobových nálezů bylo rovněž určeno pohlaví výše 

popsanou metodikou. Výsledky jsou shrnuty (Tabulka 13-5). U jedince 1903 

z Mikulčic (M1 a M2) se jedná o muže, kde u vzorku M2 došlo k alelickému drop-

outu delší alely systému Amel80/83bp. 

 

Tabulka 13-5 – Pohlaví jedinců z Kněževsi a Mikulčic 

jedinec genetické pohlaví 

 Amel80/83bp Yrep pohlaví 

K1 2399A X - žena 

K2 2399B X - žena 

K3 60A X/Y Y muž 

K4 60B -  ? 

M1 X/Y Y 

M2 

1903 

X Y 

muž 

M3 - - 

M4 - - 

M5 

1902 

- - 

? 

Tabulka 13-6 – Ukázka PAGE gelu produktů Amel80/83bp 

 

popisek: PAGE gel – produkty Amel80/83bp u vzorků K1,2,3 a M1,2, kde předchozí agarózový gel 

prokázal přítomnost produktu. Alely 83bp (v oblasti horní červené šipky) jsou patrné pouze u 

vzorků K3 a M1 (velmi slabé). U ostatních je přítomna pouze alela 80bp (oblast spodní červené 

šipky).  

 

Příbuznost vytipovaných jedinců z Kněževsi a Mikulčic se bohužel nepodařila 

stanovit. Nízká úspěšnost izolace aDNA a velmi nízké výtěžky PCR bohužel 
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nevedly k získání STR alel ani u jednoho ze zvolených systémů v takovém 

množství, které by umožnilo se k možnosti příbuzenské vazby vyjádřit. 
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14 Doplňkové analýzy aDNA, které nebyly hlavní náplní 

této dizertační práce 

14.1.1 pokus o opravu aDNA 

V průběhu zpracování vzorků jsme se pokusili o opravu aDNA pomocí bez-

primerové amplifikace. K vzorku jsme přidali běžné chemikálie mastermixu bez 

primerů. Snažili jsme se tak zabudovat nukleotidy na místa degradované aDNA, 

kde by chyběl jeden ze dvou řetězců, přičemž by existovalo 3´místo pro nasednutí 

termostabilní polymerázy.  

Po úvodní denaturaci 94˚C jsme vzorky nechali „opravovat“ za těchto 

podmínek (10 cyklů, 94˚C/1minutu, 70˚C/30s, 72˚C/30s).  

Tento pokus ale k podpoření amplifikace delších oblastí nevedl. 

14.1.2 zvířecí kost jako kontrola 

Na obrázku (Obrázek 14-1) je ukázka PAGE gelu, na kterém je do analýzy 

zahrnuta aDNA ze zubu ovce, který sloužil jako kontrola čistoty izolačního 

postupu. Z tohoto vzorku byla zavedeným způsobem vyizolována aDNA zvířete, u 

kterého jsme předpokládali, že se nebude vůbec amplifikovat. Pohlavní 

chromozomy ovce také obsahují gen pro amelogenin podobně jako u člověka, liší se 

ale v rozsahu a umístění delecí. Jak je na gelu patrné, naší analýzou jsme 

detekovali Y-specifickou oblast ameloginového lokusu ovce. Velikostí se však 

neshoduje s Y-specifickou oblastí člověka. Zvířecí izolační kontrola tak nepotvrdila 

přítomnost kontaminace lidskou DNA, ale potvrdila pohlaví zvířete. Jednalo se o 

samce. Pro naši analýzu aDNA se tato izolační kontrola stala nedílnou součástí, 

neboť od začátku procesu analýzy (čištění, homogenizace, izolace, amplifikace, 

analýza) monitoruje čistotu práce.  
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Obrázek 14-1 Ukázka PAGE gelu 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedené číslo odpovídá danému nedospělému jedinci. Jako pozitivní kontrola je zde použita DNA 

muže recentní populace –pracovně označen 118 (K+ = 118). Jako aDNA je označen vzorek 

historického jedince, který nepatří do daného souboru. Ke – označuje izolační kontrolu (zub ovce). 

Šipka označuje přibližně oblast odečtu fragmentů 80/83bp.měření koncentrace aDNA v 5µl 

dodávané do PCR. 

14.1.3 měření koncentrace aDNA v 5µl dodávané do PCR 

Zajímalo nás, zda bychom byli schopni změřit množství vstupního templátu 

dodávaného do PCR. K takovému účelu lze použít přístroj umožňující sledování 

nárůstu PCR produktů v reálném čase (real-time PCR, viz str. 49). Ve spolupráci 

s pracovištěm molekulární genetiky Ústavu biologie a lékařské genetiky bylo 

možné vzorky pro určení příbuznosti otestovat na přístroji ABI 7700 (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA).  

V této konkrétní analýze se amplifikovala část genu (84bp) GAPDH 

(glyceraldehyd-fosfát-dehydrogenáza). Standardní křivka byla udána vzorky o 

známé koncentraci. Výsledek kvantifikační analýzy ukázal, že templát bylo možné 

zachytit pouze u dvou vzorků z devíti (viz Tabulka 14-1). Kvantifikační software 

přístroje spočítal, že u těchto vzorků vstupovala do analýzy DNA pocházející 

zhruba z 1,5 buňky, tedy množství přibližně 9,9pg. Konkrétně u vzorku K1 bylo 

v 5µl izolátu přítomno 12,7pg a u vzorku K2 ve stejném objemu 10,3pg. Tyto vzorky 

pocházejí ze dvou jedinců jedné hrobové jámy v Kněževsi (viz Tabulka 13-3). U 
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ostatních vzorků se bohužel nepodařilo detekovat žádný vstupní templát. Touto 

metodou jsme testovali pouze jednu sadu vyizolovaných aDNA našeho sledovaného 

souboru. Domníváme se, že více aDNA bychom získali ze vzorku jedince 2399 A 

(K1), neboť opakovaně jsme u tohoto vzorku byli úspěšní při amplifikaci STR 

lokusů. 

 

Tabulka 14-1 Kvantifikace aDNA pomocí Real-time PCR 

jméno sloupce druh vzorku 

hodnota Ct* udávající 
cyklus 

exponenciálního 
nárůstu produktů 

Kvantita (počet 
buněčných ekvivalentů 

v PCR) 

5ng Standard 27,479086 757,6 

5ng Standard 27,608564 757,6 

2.5ng Standard 28,545712 378,8 

2.5ng Standard 28,56662 378,8 

2.5ng Standard 28,4648 378,8 

1.25ng Standard 29,453266 189,4 

1.25ng Standard 29,453205 189,4 

1.25ng Standard 29,579416 189,4 

0.625ng Standard 30,740591 94,7 

0.625ng Standard 30,524757 94,7 

0.625ng Standard 30,478424 94,7 

K1 aDNA 36,2303 1,926497 

K2 aDNA 36,540108 1,557758 

K3 aDNA nezaznamenána 0 

K4 aDNA nezaznamenána 0 

M1 aDNA nezaznamenána 0 

M2 aDNA nezaznamenána 0 

M3 aDNA nezaznamenána 0 

M4 aDNA nezaznamenána 0 

M5 aDNA nezaznamenána 0 

*Ct – je zkratka pro prahovou hodnotu cyklu, od které byl patrný exponenciální nárůst 

amplifikovaného produktu části genu GAPDH. 
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Níže uvedené obrázky jsou převzaté z analyzačního software firmy Applied 

Biosystems (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) a je na nich zachycena: 

křivka prahové hodnoty cyklu, od kterého se produkt množil exponenciálně 

(Obrázek 14-2) a standardní křivka pro odečet množství DNA ve vzorku (Obrázek 

14-3). Oranžový kruh ohraničuje pozici aDNA vzorků na standardní křivce.  

 

 

Obrázek 14-2 Amplifikace v reálném čase 

Barevné křivky představují intenzitu amplifikovaného produktu. Pouze křivky, které představují 

exponenciální nárůst a překročí prahovou hodnotu (zelená linka), software vyhodnotí. Dvě růžové 

křívky s pozdním nástupem exponenciálního nárůstu představují vzorky aDNA. Zelené a modré 

křivky představují standardy o známé koncentraci, ze kterých je vyhotovena standardní křivka.  
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Obrázek 14-3 Standardní křivka 

Výrazné modré body na křivce přestavují hodnoty získané ze standardních vzorků. Oranžový kroužek 

označuje oblast, kde se na standardní křivce nacházejí vzorky aDNA. Tato oblast přestavuje velmi 

nízkou koncentraci DNA. 
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D i s k u z e  
 

 

V průběhu zpracování souborů použitých pro účely této dizertační práce jsme 

prohloubili zkušenosti se zpracováním biologického materiálu pocházejícího 

z archeologického kontextu pro účely molekulárně biologických analýz. Stanovené 

cíle se podařilo z velké části naplnit.   

 Při zpracování všech souborů této studie bylo základním předpokladem 

úspěšné namnožení vyizolované aDNA pomocí metody PCR. Teprve poté bylo 

možné využít dalších aplikací pro analýzu konkrétního fragmentu – specifickou 

délku či sekvenci nukleotidů. Úspěšnost izolace aDNA a PCR amplifikace byly tedy 

stěžejními body celého zpracování. 

 

14.2 Izolace aDNA 

 Postup pro izolaci aDNA byl v mnoha ohledech optimalizován. Oproti 

postupu z diplomové práce autorky byla použita celá řada dalších chemikálií a 

jednotlivé kroky byly upraveny tak, aby zvyšovaly kvalitu analýz (teplota a čas 

inkubace). Bromthyolová modř dopomohla k vizualizaci stavu pH po přidání 

rozmělněné kostní hmoty, GuSCN a siliky. Takto nastavený roztok (4M GuSCN + 

bromthyolová modř) nás informoval, zda je v roztoku vhodné pH pro navázání 

molekuly aDNA na siliku a umožnil případně pomocí silných zásad či kyselin tuto 

hodnotu upravit. Domníváme se, že podobným způsobem jsou upravené i roztoky 

komerčně dodávaných kitů. Výrobce ale obvykle chemické složení činidla pro 

barevnou indikaci pH neuvádí (např.: firma QIAGEN – QIAEX II Gel Extraction 

Kit) (Qiagen, Valencia, California–USA). 

  Odlišnost extrakčních postupů EP3 a EP4, které jsou uvedené ve 

schématech v sekci Materiál a metody a Výsledky (str. 66 a 79), spočívá hlavně ve 

fázi přidání proteinázy K a její inkubaci při určité teplotě. V nově zavedeném 

postupu (EP4) tuto chemikálii přidáváme již k supernatantu zbaveného 

nerozložených kousků kostní či zubní tkáně. Navíc celý objem zahříváme na teplotu 

56˚C, tudíž zvyšujeme aktivitu proteinu. Takto necháme enzym působit pouhých 15 

minut. 



118 

Proteináza K je enzym, který dokáže rozkládat proteiny v jejich nativní formě 

i v přítomnosti detergentů (SDS – sodium dodecyl sulfát). Hlavním místem štěpení 

jsou hydrofobní a aromatické aminokyseliny (Ebeling, Hennrich et al. 1974). 

Optimální pH, v němž má enzym vysokou aktivitu, je 6,5–9,5, přičemž více snižuje 

aktivitu vyšší hodnota pH (BIOCHEMICA 2003 / No.3). Možná by v budoucnu bylo 

dobré brom-fenolovou modř přidávat již do EDTA, abychom měli kontrolu pH již od 

počátku izolace. 

Při omývání pelety se používá 70% etanol a aceton. Zkoušeli jsme i vyšší 

koncentrace etanolu, ale ukázalo se, že hodnoty od zhruba 80% způsobují srážení 

(nejspíše solí), které poté není možné odsát od pelety tvořené silika usazeninou 

s navázanou aDNA. Molekula etanolu obsahuje hydrofilní –OH skupinu, která 

napomáhá rozpouštění polárních molekul a iontových substancí. Krátký hydrofobní 

řetězec CH3CH2– může přitahovat nepolární molekuly. Z toho důvodu etanol 

dokáže rozpouštět jak polární tak nepolární látky. Precipitujícími látkami při 

přidání koncentrovaného etanolu jsou látky v etanolu nerozpustné.  

 Jelikož jsme již v diplomové práci mohli konstatovat pravděpodobnější 

amplifikovatelnost u aDNA, která pocházela až z druhé izolace kostní či zubní 

tkáně, upravili jsme postup EP4 tak, že jsme rovnou prováděli dvojitou izolaci 

z prvního a v zápětí i z druhého supernatantu s EDTA. První supernatant vznikl 

z inkubace s EDTA po dobu dvou dní, druhý po dalším dni. Předpokládali jsme, že 

kostní (zubní) tkáň je již tak rozmělněná, že delší inkubace nebude zapotřebí. 

Skutečně jsme u většiny vzorků byli schopni amplifikovat aDNA, která pocházela 

až z druhého supernatantu, ačkoliv jsme se setkali i s takovými případy, kdy byla 

amplifikovatelná aDNA přítomna pouze v izolátu z první izolace. 

 Při finálním odebrání aDNA do čisté zkumavky na konci izolace byly 

vytvořeny dva objemově rovnocenné alikvoty. Z alikvotu k okamžitému použití 

jsme si odebrali množství na PCR. Zbylé množství z tohoto alikvotu bylo dáno do 

4°C, neboť se předpokládalo jeho využití v následujících několika dnech. Osvědčil 

se nám postup, při kterém se izolovaná aDNA ihned podrobí amplifikaci PCR. 

Předpokládáme, že čím dříve se aDNA zpracuje, tím lépe, neboť se takto dá předejít 

její degradaci při dalším skladování. Dříve jsme izolát skladovali celý při teplotě  

-20˚C. Obsah zkumavky se však musel opakovaně rozmrazovat a to jistě vedlo 

k další degradaci.  
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 V průběhu zavádění izolačních postupů jsme se pokoušeli uvolňovat aDNA 

do menšího objemu vody, ale tento postup nevedl k lepším výtěžkům PCR 

amplifikací a proto jsme zůstali u původních 75μl. Tento objem se nám zdá 

optimální hlavně z důvodu snadného rozdělení izolátu do dvou alikvotů, přičemž 

jeden je zamražen jako záložní zdroj pro případ opakování některých analýz.  

  Výchozím materiálem izolace aDNA byla převážně zubní tkáň, kterou jsme  

preferovali i na základě dřívějších zkušeností. Dobře se zpracovává, umožňuje 

vcelku bezproblematické provedení dekontaminačních postupů a ztráta tohoto 

materiálu pro standardní antropologické vyhodnocení není až tak veliká. Jiný typ 

materiálu byl použit pouze pokud to bylo nezbytně nutné – zub nebyl k dispozici 

nebo daná analýza vyžadovala jiný typ tkáně.  

Z této studie nevyplývá, zda jsou zuby oproti kostní tkáni lepším materiálem při 

analýze aDNA, jak například uvádí (Cheng-Zhi, Yin-Qiu et al. 2007). Pokud byly 

v naší studii k dispozici oba tyto biologické materiály od jednoho jedince, nikdy 

nebyly současně podrobeny stejnému postupu izolace či amplifikace. Tkáň zubů se 

ale jeví pro izolaci aDNA vhodná i podle výsledků jiných studií (Kurosaki, 

Matsushita et al. 1993; Merriwether, Rothhammer et al. 1994). V současné době se 

pozornost zaměřuje na vlasová vlákna jako velmi dobrý zdroj aDNA (Amory, 

Keyser et al. 2007; Gilbert, Tomsho et al. 2007). Pro tuto studii byla k dispozici jen 

kostní a zubní tkáň.  

 Zkumavky nebyly většinou za sebou srovnané tak, aby byly dva vzorky 

jednoho jedince vedle sebe. Pokud pocházely dva vzorky z jednoho kostního prášku, 

který byl rozdělen do dvou zkumavek, a pokud tyto vzorky současně podstoupily 

stejnou extrakci, potom ve výsledném amplifikačním produktu dávaly stejný signál 

(například vzorky 8,11 (1784) na obrázku (Obrázek 11-1)). Tento fakt svědčí o 

nepřítomnosti křížové kontaminace, ke které by mohlo dojít během manipulace v 

laboratoři.  

Izolovanou aDNA jsme nikterak necharakterizovali – neměřili jsme její 

koncentraci ani čistotu. Jednou jedinou výjimkou, při které jsme se pokusili 

kvantifikovat izolované vzorky, je využití real-time PCR, kdy ale bylo možné 

zachytit aDNA pouze u dvou izolátů. Oba tyto vzorky pocházely z jedinců 

dvojhrobu 2399 – A a B (Soubor Kněževes – viz str. 62). Real-time PCR bychom ale 

mohli využít v budoucnu pro charakterizaci vzorku. Uvedená analýza sloužila 
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pouze jako pilotní studie. Ačkoliv byla záchytnost poměrně nízká (1/4 jedinců, 2/9 

vzorků izolátu), ukázalo se, že metodu je možné spolehlivě využít.  

 Real-time PCR již byla v minulosti využita ke kvantifikaci aDNA (Alonso, 

Martin et al. 2004; Pruvost and Geigl 2004). Tato molekulárně biologická metoda 

přesně určí množství amplifikovatelné DNA a v případě použití specifických 

primerů na DNA člověka (a technologie TaqMan próby) dokáže kvantifikovat pouze 

lidskou DNA. Jinou metodou specifické kvantifikace je Quantiblot (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA), při které se odečítá flourescenční signál 

zachycené sondy při hybridizaci na alfa-satelitní oblasti lidského genomu. Obě tyto 

metody byly porovnány pro zjištění, která z nich lépe vyhovuje studiu aDNA 

(Alonso, Martin et al. 2004). Zvolený postup této uvedené studie zachytil u vzorků 

aDNA pomocí metody Quantiblot množství menší než 30 pg DNA, přičemž metoda 

real-time PCR vyhodnotila vzorky jako negativní (0 pg DNA). Při vyloučení 

možnosti inhibice PCR vysvětlují tento jev z důvodu vysoké degradace molekuly 

aDNA, kdy na řetězci jsou určitá beznukleotidová místa, která nedovolují 

nasednutí primerů a/nebo elongaci. Metoda real-time PCR se však při kvantifikaci 

DNA dostává do popředí díky zachycení počtu amplifikovatelných kopií DNA, což je 

nejdůležitější pro metodu PCR, která je nejpoužívanější analytickou pomůckou při 

studiu aDNA. V rámci real-time PCR navíc dochází k neustálému vylepšování 

volbou nových strategií (Niederstätter, Höchl et al. 2007).  

 

14.3 Amplifikace aDNA 

 Metoda PCR je v principu velmi jednoduchá strategie pro namnožení 

specifických DNA fragmentů. Pouhým smícháním daných chemikálií a teplotními 

změnami v průběhu reakce je možné vyselektovat určitou oblast DNA pro následné 

analyzační kroky. V praxi se ale člověk velmi rychle přesvědčí, jak se tato na první 

pohled jednoduchá metoda stává komplikovanou, kde každý detail výrazně mění 

výtěžek každé konkrétní reakce. 

 

složení PCR 

Důležitou doplňkovou komponentou amplifikace aDNA byla chemikálie BSA 

– bovinní sérový albumin. Role tohoto proteinu, zvyšujícího efektivitu PCR u 

aDNA, spočívá v navázání se na plastikové stěny zkumavek, kam by se jinak 
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přichytávala i DNA, ve stabilizaci Taq polymerázy a rovněž v navázání se na 

potenciální inhibitory PCR (http://www.promega.com/paguide/chap1.htm). Tím, že 

je vnitřek PCR zkumavky pokryt BSA, templátová DNA se snáze podrobuje PCR. 

V literatuře se udává optimální koncentrace 1mg/ml. Nejprve jsme zkoušeli 

koncentraci doporučenou v literatuře, ale později se nám osvědčila koncentrace 10x 

nižší. Ve studii (Butler, Shen et al. 2003) je uvedena u degradované DNA 

koncentrace BSA v PCR 0,16mg/ml, což je hodnota blízká i našim zkušenostem. 

Předpokládáme, že nízké vstupní množství degradovaného templátu vyžaduje i 

nižší koncentraci BSA, která nezahltí PCR. Je třeba ale zároveň dbát na formu 

tohoto proteinu dodávaného výrobci. Jeho acetylovaná forma se využívá 

v molekulární biologii například při restrikčním štěpení, avšak v PCR působí jako 

významný inhibitor.  

 PCR pufr, Taq polymeráza a MgCl2 jsou k dispozici od různých firem. 

V našich experimentech se nejvíce osvědčily chemikálie firmy Applied Biosystems – 

AmpliTaq Gold polymeráza (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Výběr 

polymerázy je pro úspěšnost PCR velmi důležitý.  AmpliTaq Gold polymeráza byla 

ve srovnávací studii (Rohland and Hofreiter 2007) vyhodnocena jako druhá (2./11) 

nejefektivnější polymeráza při amplifikaci aDNA templátu.  

 Objem našich PCR byl nejčastěji od 10μl do 40μl. Raději jsme používali 

objemy kolem 30μl, které umožňovaly případné opakování post-PCR analýz. Objem 

dodávaného templátu byl v rozmezí od 3–8μl, nejčastěji 5μl. Jak z pilotní studie 

uvedené na str.113 vyplývá, jen málokdy je v takovémto objemu DNA dostatečné 

kvality umožňující amplifikaci, ale zvyšování množství templátu k větší výtěžnosti 

PCR nevedlo. Tento fakt si vysvětlujeme paralelním zvýšením koncentrace 

inhibitorů. Jak je z obrázku (Obrázek 11-2 na str. 88) patrné, i u recentní molekuly 

DNA platí, že zvýšení vstupního templátu do PCR nevede k vyšším výtěžkům 

výsledného produktu. U recentní molekuly bude při vyšších koncentracích 

nedokonalá denaturace a relativně nižší zastoupení komponent PCR (Sambrook 

and Russel 2001). 

 

počet cyklů PCR 

Na základě našich výpočtů by 100bp dlouhý fragment měl být viditelný 

pomocí ethidium bromidu až po amplifikaci minimálně 35 cyklů (viz str. 80). Autoři 

zabývající se forenzní a historickou aDNA udávají rovněž tento počet cyklů jako 
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vhodný při práci s degradovanými vzorky. Při studiu DNA z otisku prstů, které 

ulpěly na různých nástrojích, se udává počet cyklů pro úspěšnou amplifikaci 20–48 

(van Hoofstat 1998). V archeogenetických laboratořích se zvýšení cyklů až na 50 

stává rutinní (Krings, Stone et al. 1997; Burger, Hummel et al. 1999). Extrémní 

navýšení cyklů (60 a více) může ale vést k amplifikaci drobných kontaminací 

přítomných v chemikáliích (Yang, Eng et al. 2003).  

  V našich experimentech jsme používali PCR s 40–45 cykly. 

 

alelický drop-out 

Alelický drop-out, jakožto přednostní amplifikace pouze jedné alely, byl v naší 

studii poměrně častým jevem. Setkali jsme se s ním hlavně při zpracování vzorků 

nedospělých jedinců při určování pohlaví a při amplifikaci STR lokusů pro určení 

příbuznosti. Drop-out má zásadní vliv na odečet validní informace. Z našich 

výsledků vyplynulo, že nezáleželo na množství vstupního templátu, alelický drop-

out se vyskytoval dokonce i u vzorků moderní DNA kontroly K562 – u vzorku 

pozitivní kontroly k drop-outu docházelo při 50pg (ale i při 500pg) DNA v PCR. 

Podobné zkušenosti jsou zmiňovány i jinde, např. (Lederer, Seidl et al. 2000).  

V průběhu zpracování jsem se seznamovala s pracemi autorů, kteří 

vytvářejí různé matematické modely. Podle (Taberlet, Griffin et al. 1996) je ke 

správnému odečtu STR alel zapotřebí nejméně sedmi PCR jednoho vzorku 

s jednoznačným záchytem alel. Homozygot je tedy uznán homozygotem až pokud se 

sedmkrát vyskytne pouze jediná alela. Pokud tomu tak není a v některé ze sedmi 

PCR se vyskytne alela i jiné hodnoty, je zapotřebí počet analýz dále navýšit. 

Provedení sedmi analýz je v rámci zpracování aDNA ale velmi těžko proveditelné.  

Výše citovaná práce vychází z množství 35pg templátu v PCR. Jak je zřejmé 

z pokusu real-time PCR na str. 113, v našich vzorcích vyizolované aDNA jsme 

dosahovali (a jen výjimečně) hodnot okolo 10pg v PCR. Jsme si tedy vědomi toho, že 

výsledek může být zatížen jistou chybou. 

 V případě homozygota se mohou vyskytnout i alely jiné hodnoty z důvodu 

kontaminace či sklouznutí polymerázy v prvních cyklech PCR. Sklouznutím se 

myslí tvorba PCR produktu polymerázou z chybně nasednutého primeru na 

templát, který vytvořil smyčku z důvodu tandemově se opakujícího motivu STR. 

Výsledkem je produkt zkrácený zpravidla o jednu repetici (Schlotterer and Tautz 

1992).  
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Jiná strategie, která by umožnila eliminovat alelický drop-out, je navýšení 

denaturační teploty během prvních 10 cyklů na 96˚C (Ray and Handyside 1996). 

Tito autoři testovali četnost alelického drop-outu při použití různých teplot 

denaturace. Zvýšená denaturační teplota zamezuje neúplnému rozvinutí DNA při 

začátku PCR, kdy je rozhodující, která z alel bude preferenčně množena. Tato 

strategie by mohla pomoci v oblasti studia DNA pro účely preimplantační 

diagnostiky. U aDNA je ale podle našeho názoru její přínos těžko využitelný. aDNA 

je nalámaná na krátké úseky (stovky párů bazí), u kterých denaturace probíhá 

velmi efektivně.  

 Podle našich dosavadních znalostí systém bezpečné eliminace alelického 

drop-outu u historických vzorků neexistuje. Hlavním problémem je délka aDNA 

fragmentů, množství amplifikovatelného templátu, degradace nukleotidů a 

omezené množství úspěšných amplifikací. 

 

analýza PCR produktu 

Na kontrolní elektroforéze úspěšnosti amplifikace jsme převážně detekovali pouze 

fragment pozitivní kontroly. Ve dvou případech byl patrný produkt u historického 

vzorku a nikoli u pozitivní kontroly. V takové situaci jsme celou analýzu opakovali, 

ale původní produkt jsme podrobili separaci na polyakrylamidovém gelu. Pozitivní 

kontrola tedy nebyla vždy jediným vzorkem úspěšné amplifikace. Snažili jsme se o 

velmi nízké vstupní množství DNA, které by se blížilo zhruba množství aDNA. 

Pikogramová množství odpovídají DNA pocházející jen z několika málo buněk. 

V pozitivní kontrole tedy mohlo náhodně být tak malé množství DNA, že reakce 

vůbec neproběhla. 
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14.4 Pohlaví nedospělých jedinců 

U všech pěti dospělých koster z Mikulčic se podařilo geneticky určit pohlaví. 

Porovnání těchto dat s výsledky morfologické analýzy přineslo absolutní shodu. 

Kontrolní soubor byl sice velmi malý, ale 100% shoda včetně výsledků podobné 

studie (Bromová, Černý et al. 2003)) nás  utvrdila v názoru, že výsledky 

molekulárně genetického postupu jsou validní a spolehlivé. Takováto shoda 

potvrdila schopnost izolačního postupu v získání molekuly aDNA takového stavu a 

čistoty, kdy mohla být aplikována PCR a získán produkt. Oba dva genetické 

systémy – Amel80/83 a Yrep – poskytly dostatečná data pro vyhodnocení 

genetického pohlaví. Shoda výsledků naznačila, že zkoumaná aDNA bude nejspíše 

skutečně autentická, a že se tedy nejedná o pozdější kontaminaci. Z finančních 

důvodů nebylo tímto způsobem možné určit pohlaví u více dospělých jedinců 

z Mikulčic s dobře zachovalými morfologickými znaky na kostře. 

Následně byla provedena analýza 47 nedospělých jedinců stejné populace 

v Mikulčicích. Všechny vzorky podstoupily identickou analytickou proceduru jaká 

byla aplikována na kontrolní skupinu dospělých. 

V 37 z 47 (78,7%) případů bylo možné pohlaví určit, respektive izolovat aDNA 

a následně pomocí PCR metody získat délkově specifické produkty. 

Z výsledků uvedených v tabulce (Tabulka 11-5) vyplývá, že ne u všech jedinců 

byla získaná data pro určení pohlaví jedinců rovnocenná. U tří jedinců (číslo hrobu 

207, 491, 1124) bylo ženské pohlaví detekováno pouze na základě jediné úspěšné 

amplifikace systému Amel80/83bp a 4–5 neúspěšných pokusech amplifikovat Yrep 

oblast. U jiných jedinců (513, 1235 či 64/VI) bylo mužské pohlaví potvrzeno pouze 

úspěšnou amplifikací Yrep oblasti. Na druhou stranu u některých jedinců (např.) 

431 a 460 bylo pohlaví geneticky určeno opakovaným záchytem X a Y specifických 

oblastí (Amel80/83bp i Yrep). Nízká úspěšnost amplifikace aDNA však neumožňuje 

systematičtější zpracování. 

Úspěšnost analýzy pohlaví nedospělých koster 78,72% (37/47) je nižší než v 

diplomové práci autorky – 94,7% v (Bromová, Černý et al. 2003), kde se hodnotily 

kostry dospělých jedinců (z jiné, i když podobně datované, lokality (Žatec)), avšak 

stále v horním intervalu dříve publikovaných studií (Gotherstrom, Liden et al. 

1997; Faerman, Bar-Gal et al. 1998; Mays and Faerman 2001)– 28,5%, 44% a 42%. 
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V případě 10 ze 47 jedinců nebylo možné informaci o pohlaví na základě 

použití genetických metod získat. aDNA byla s největší pravděpodobností  

degradována do té míry, že fragment odpovídající velikosti nebylo možné vůbec 

zachytit.  

Neúspěch analýzy mohl spočívat ale i v jiných vlastnostech konkrétního 

vzorku. Mohlo se kupř. stát, že spolu s  aDNA byla izolována i kontaminující látka 

(protein, barvivo, konzervační látka, atd.), která bránila následnému procesu PCR 

(Kemp, Monroe et al. 2006). Různá množství aDNA templátu dodávaná do PCR 

v některých případech napomohla naředit kontaminující ko-extrakty či naopak 

nekoncentrovat už tak malé množství izolované aDNA a amplifikovat vybraný 

úsek. Také se mohlo stát, že se podařilo izolovat aDNA v dostatečném množství a 

kvalitě, avšak v oblasti konkrétního nasedání primerů nebyla odpovídající 

sekvence z důvodu mutace či polymorfizmu.  

V minulých letech se vědci pokoušeli predikovat vzorky, které by byly pro 

analýzu aDNA vhodné. Jedním ze způsobů je sledování racemizace aminokyselin 

(Poinar, Hoss et al. 1996). Tato metoda nemůže s úplnou přesností odhalit 

množství vhodného DNA templátu, avšak stupeň zachovalosti tkáně poměrně 

přesně indikuje, které vzorky budou nejvíce vhodné pro bioarcheologické účely. 

Někteří autoři zpochybňují její použitelnost, neboť uvádějí, že v různých kostech 

může racemizace aminokyselin probíhat různou rychlostí (Collins, Waite et al. 

1999), nebo že uvedené technologické zpracování vnáší do výsledku určité chyby 

(Pusch, Broghammer et al. 2003). Některé starší studie uváděly vysokou úspěšnost 

aDNA izolace v porovnání s histologickou zachovalostí a úspěšností aDNA analýzy 

(Colson, Bailey et al. 1997). I tato metoda má ale svá úskalí. Je velmi pracná a 

nákladná a navíc i u kostí s velmi dobrými histologickými parametry se nepodařilo 

aDNA izolovat a analyzovat (Haynes, Searle et al. 2002). Například u kostí 

nedospělých jedinců se sledovala konkordance mezi histologickou zachovalostí a 

úspěšností amplifikace aDNA molekuly (Colson, Richards et al. 1997). Ukázalo se, 

že kosti patřící do skupiny méně zachovalých, vykazují nižší výtěžky DNA 

produktu po PCR amplifikaci. Tato studie byla ale provedena na pouhých 7 

vzorcích a i u nejméně histologicky zachovalé tkáně bylo možné detekovat 

specifický DNA fragment. Podle našeho názoru tedy není důležité drahými a 

pracnými metodami předvybírat vzorky vhodné pro aDNA analýzu a raději celý 

proces podstoupit.   
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U tohoto souboru z Mikulčic jsme zaznamenali jev, kdy vyšší výtěžnost PCR 

amplifikace byla zaznamenána, pokud jako vstupní templát byla do reakce dodána 

aDNA z druhé izolace prováděné na stejné tkáni. Předpokládáme, že tímto 

postupem se eliminují ko-extrakty inhibující PCR (Hagelberg and Clegg 1991) (viz 

výše).  

Při zpracování tohoto souboru byl druhý systém Yrep naprosto nezbytnou 

pomůckou v určení pohlaví. Mnohokrát jsme se setkali s alelickým drop-outem (viz 

výše a Obrázek 11-3), přičemž častěji docházelo k přednostní amplifikaci kratší 

alely. Tato alela, odpovídající velikosti fragmentu 80bp, zároveň poukazovala na 

pohlaví ženské. Systém Yrep byl lépe optimalizovaný a dokázal u těchto jedinců 

spolehlivě detekovat krátký úsek Y chromozomu (č. 619 či 638). Tento systém 

přispěl k určení pohlaví větší mírou. Pouze u jednoho jedince bylo mužské pohlaví 

určeno jen na základě Amel80/83bp (č. 424). Veliká většina mužských jedinců 

vykazujících alely Amel80/83bp měla zároveň úspěšně detekován Yrep. Podobné 

zkušenosti měli i jiní autoři (Ovchinnikov, Ovtchinnikova et al. 1998). V jejich 

studii byl použit systém Amel106/112bp (Sullivan, Mannucci et al. 1993) pro určení 

pohlaví. Úspěšnost tohoto přístupu však byla pouze 25%. Také u nich zaznamenali 

vyšší výtěžnost u systému Yrep (DYZ1) a také tento jev přisuzují lepší optimalizaci 

PCR. Jelikož systém Amel80/83bp se zaměřuje na kratší fragmenty, zdá se nám 

jeho použití při určení pohlaví z degradované aDNA praktičtější.  

S jakou měrou jsme se v případě genetického určení pohlaví dětských 

kosterních pozůstatků přiblížili skutečnosti je nejisté a pro samotné ověření 

neexistuje jiný než morfologický přístup. Z tohoto důvodu byla antropologem RNDr. 

Petrem Velemínským, PhD. vybraná morfologická metoda, která sledovala shodu 

dvou rozdílných přístupů. Není možné přisoudit vyšší věrohodnost ani jednomu 

z přístupů. Avšak bylo snahou získat určitý přehled o námi sledovaném znaku 

z pohledu více metod.   

Vybraná morfologická metoda (Schutkowski 1990; Schutkowski 1993; 

Molleson, Cruse et al. 1998) vyhodnotila morfoskopické znaky a tyto byly dále 

porovnány s výsledky genetické analýzy. Vybranou metodou se podařilo ohodnotit 

zhruba 50% jedinců – 21/37 geneticky určenými jedinci.  

Důvody, proč nebylo možné morfoskopicky určit pohlaví u 16/37 jedinců, 

jsou následující: polovina znaků vykazovala spíše ženský fenotyp a polovina spíše 

mužský fenotyp – ND-a v Tabulka 11-6, na kostech nebyly přítomny všechny znaky 
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pro spolehlivé vyhodnocení (viz stejná tabulka – ND), nebo jedno z pohlaví se jevilo 

jako pravděpodobnější, ačkoliv byly přítomny i znaky poukazující na pohlaví 

opačné (viz stejná tabulka – F/M).  

Spolehlivost morfologických metod při určení pohlaví nedospělých jedinců se 

udává v rozmezí 60 – 85% (Weaver 1980; Mittler and Sheridan 1992; Schutkowski 

1993). Navíc existuje různá míra spolehlivosti metody, pokud se obě pohlaví  

sledují odděleně, např. (Mittler and Sheridan 1992). Svou roli může hrát i věk 

dožití. Dané metody morfologického určení pohlaví vznikají na základě studia 

konkrétních populací a při jejich aplikacích na jiné soubory reprezentující populace 

biologicky odlišné může docházet k systematickým chybám (Lewis 2007).  

Vybraný morfologický přístup (Schutkowski 1990; Schutkowski 1993; 

Molleson, Cruse et al. 1998) spočíval ve vyhodnocení sedmi kvalitativních znaků na 

dvou kostech – kosti pánevní a dolní čelisti současně. Pokud byly výsledky obou 

těchto metod rozděleny a porovnávaly se s výsledky genetického šetření zvlášť 

(data neuvedena) míra shody byla nižší 65% pro metodu (Schutkowski 1990; 

Schutkowski 1993) a 80% pro metodu (Molleson, Cruse et al. 1998)) a více se blížila 

zkušenostem jiných autorů (Lewis 2007). 

U 21 jedinců, kde morfologické znaky pohlaví jasně determinovaly, došlo 

mezi oběma přístupy (morfologickým a genetickým) k veliké shodě – 20/21 – 

95,24%. U kvalitativního znaku pohlaví – žena vs. muž – byla aplikována 

statistická metoda pro vyhodnocení míry shody mezi dvěma neparametrickými 

znaky. Výsledná hodnota Cohenova koeficientu κ (viz str. 97) dosáhla hodnoty 0,86, 

což svědčí o vysoké konkordanci a nenáhodnosti takto dosažené shody.  

Vysoká shoda mezi oběma přístupy je překvapující. Není zcela objektivní 

porovnávat výsledky naší studie s výsledky jiných autorů, neboť vždy byla použita 

jiná morfologická metoda, avšak pro představu uvádíme podobné studie v níže 

uvedené tabulce (Tabulka 14-2). Míra shody v našem souboru by mohla být 

zatížena chybou malého počtu. 
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Tabulka 14-2  Porovnání získaných výsledků s jinými autory 

tkáň úspěšnost aDNA 
izolace 

shoda morfologického a 
genetického přístupu v 
určeném pohlaví 

reference 

kost 100 %, 21 z 21 76 % Vernesi et al., 1999 

kost 100 %, 5 z 5 40 % Götherström et al., 
1997 

kost a zub 79,2 %, 19 z 24 100 % Ovchinnikov et al., 
1998 

 

U námi geneticky vyhodnocených dětských koster byli více zastoupeni 

jedinci mužského pohlaví. V našem souboru bylo téměř dvakrát více mužů oproti 

ženám – 24M:13F. V případě chybného ohodnocení ženského pohlaví určeného jen 

na základě jediné úspěšné amplifikace Amel80/83bp oblasti (viz výše a v tabulce – 

Tabulka 11-5), by byl získaný nepoměr (1,85:1,00) na námi studovaném pohřebišti 

ještě výraznější.  

U morfologicky vyhodnocených jedinců rovněž převládalo mužské pohlaví 

(17M:4F). Takovýto výsledek je velice zajímavý. Neexistují žádné historické ani 

archeologické prameny, z nichž by bylo možné čerpat informace, které by nám 

mohly pomoci při jeho interpretaci.  

Můžeme vedle sebe postavit tři hypotézy, které by nepoměr mohly vysvětlit 

– 1) rozdíly v úmrtnosti s ohledem na pohlaví a věk, 2) zachovalost koster 

v archeologickém kontextu a 3) kulturní specifika při pohřbívání. 

Téměř ve všech populacích je poměr pohlaví mnoha věkových kategorií ve 

prospěch žen. U nedospělých jedinců dochází k úmrtí chlapců častěji.  

Náš výsledek mohla ovlivnit kriteria výběru vzorku. Jedinci byli do souboru 

vybráni z důvodu dobré kosterní zachovalosti, zvláště kosti pánevní a dolní čelisti 

se zuby. Hypotézu, že by nedospělí jedinci mužského pohlaví měli kostry lépe 

chráněny proti působení vnějších podmínek např. z důvodu vyšší anorganické 

složky (DNA je chráněna navázáním na hydroxyapatit, (Burger, Hummel et al. 

1999)) lze zamítnout.  Především proto, že u některých relativně starších jedinců 

(hrob.č. 481, 643) nebylo možné získat amplifikovatelnou aDNA v porovnání se 

vzorky jedinců velmi mladých (hrob. č. 513,167/VI), u nichž je zastoupení 

anorganické složky pochopitelně mnohem nižší. 
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Ve studii podle Lassen (Lassen, Hummel et al. 2000) nedospělí jedinci 

naleziště v Aegerten ve Švýcarsku také vykazovali větší zastoupení mužských 

jedinců. Studie sledovala pouze perinatální období (mrtvě narození a novorozenci). 

Vyšší zastoupení jedinců mužského pohlaví si autoři vysvětlovali jejich obecně 

vyšší mortalitou v období posledních měsíců gravidity (Eiben, Bartels et al. 1990). 

V naší studii jsme ale sledovali jedince, jejichž věkové rozmezí bylo od narození do 

zhruba 16 let.  

Pokud existuje nějaký socio-kulturní důvod pro vyšší zastoupení jedinců 

mužského pohlaví bude nadále sledováno. Nicméně výběr samotných jedinců na 

základě kosterní zachovalosti z různých částí mikulčického pohřebiště spíše tuto 

domněnku zamítá. Celkový počet jedinců je bohužel příliš malý na statistické 

vyhodnocení.  

 

14.5 Lepra 

U obou jedinců s patologickými nálezy v rámci žateckého naleziště (AO 9731, AO 

9611) se podařilo molekulárně geneticky prokázat přítomnost bakterie způsobující 

lepru. V archeogenetické laboratoři Archeologického ústavu AVČR,  Praha, v.v.i. 

nebyl nikdy předtím k dispozici vzorek DNA současného bakteriálního původce 

lepry. Tím se zamezilo možnosti kontaminace, avšak prodloužilo hledání 

optimálního protokolu PCR.  

Poté, co se podařilo úspěšně detekovat fragment 97bp u jedné z koster (AO 

9731), bylo možné tento produkt podrobit sekvenační analýze. Získaná sekvence 

odpovídala sekvenci zaznamenané v internetové genomové databázi 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov) pouze pro druh Mycobacterium leprae.  

Přímá sekvenace PCR produktů není v oblasti archeogenetiky příliš častá. 

Pokud PCR totiž začíná z méně než 1000 molekul, potom inkorporace chybných 

nukleotidů v několika prvních cyklech by mohla významně ovlivnit finální 

sekvenci. Z toho důvodu se většinou příslušný produkt zaklonovává do bakterií a 

vyhodnocuje se sekvence z nejméně deseti nezávislých klonů (Hofreiter, Serre et al. 

2001). U našeho produktu bylo možné přejít k sekvenaci ihned po počáteční PCR a 

přitom získat sekvenci DNA, která v rozsahu sledovaných 97 bp plně odpovídala 

druhu Mycobacterium leprae v genomové databázi. 



130 

Abychom se přesvědčili, že tyto informace skutečně potvrzují přítomnost 

patologické bakterie Mycobacterium leprae na kostech dvou vytipovaných jedinců, 

provedli jsme stejnou analýzu i na třech dalších jedincích stejného pohřebiště, kteří 

na svých kosterních pozůstatcích znaky tohoto onemocnění nevykazovaly. U těchto 

jedinců se specifický M.l. fragment 97bp nepodařilo získat ani při opakovaných 

pokusech. Jejich izolovaná aDNA byla analyzována i na jiných systémech PCR 

(Amel80/83bp, Yrep, D7S820). Testováním vybraných tří jedinců kontrolní skupiny 

se podařilo potvrdit přítomnost amplifikovatelné aDNA a zároveň nepřítomnost 

DNA obsahující specifický fragment (97bp) lepry.  

Různé druhy mykobakterií jsou součástí půdního prostředí, např. M. vaccae, 

M. vanbaalenii, M. gilvum. Jelikož na našem kontrolním (nečištěném) vzorku třech 

koster se nepodařilo fragment 97bp detekovat, vyloučili jsme tím i možnost, že by 

primery nasedly i do jiných mykobakteriálních DNA, které nejsou doposavad 

zanesené do genomové databáze.  

Tato studie poukazuje na spojitost mezi specifickými kosterními deformitami 

a přítomností specifické DNA druhu Mycobacterium leprae. Zatímco skořepa nosní 

jedince AO 9731 poskytla aDNA, která byla velmi efektivně amplifikována, stejné 

množství kostního prášku z kosterního obratle jedince AO 9611 nevedlo ani 

zdaleka k tak silnému PCR produktu. Podobné výsledky byly získány molekulárně 

genetickou analýzou nedospělých koster se znaky lepry (Taylor, Widdison et al. 

2000). I zde byla lépe amplifikována aDNA pocházející ze vzorku lebky. Tento nález 

odráží skutečnost, že místo, kde se na kosti přímo projevuje zánět způsobený 

patogenem, bude nejlepším materiálem pro archeogenetickou studii. Zachování 

aDNA druhu Mycobacterium leprae na materiálech, které byly dlouhou dobu pod 

zemí, je dáván do souvislosti se silnou buněčnou stěnou tohoto druhu, která by 

měla genetický materiál lépe chránit (Rafi, Spigelman et al. 1994). 

Jedinci AO 9731 a AO 9611 onemocněli zřejmě leprou vyššího stádia. Celkem 

se jedná o 2 z 258 nalezených jedinců na tomto pohřebišti. Zajímavé je, že obě dvě 

kostry s patologickými nálezy byly pohřbeny do teritoria společného s ostatními 

jedinci a nebyly nejspíše ani nijak vyřazováni mimo tehdejší společnost. To je rozdíl 

např. od nálezů z Dánska, kde byly nemocní z leproserií pohřbívání zvlášť (Boldsen 

and Mollerup 2006).   

Datování pohřbu bylo možné díky nálezu mince (brakteátu) v těsné blízkosti 

zemřelého. Datace zařadila dva sledované jedince před druhou dekádu 12. století, 
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tedy do doby, kdy na našem území ještě nebyla lepra velmi rozšířena (Likovsky, 

Urbanova et al. 2006). Její největší výskyt je v historických pramenech datován až 

po období křížových výprav, kterých se účastnil kníže Vladislav II v letech 1141 – 

1142.  

V dnešní době není mnoho studií, které by úspěšně detekovaly aDNA 

Mycobacterium leprae (Rafi, Spigelman et al. 1994; Haas, Zink et al. 2000), i 

z tohoto důvodu považujeme výsledek naší studie za veliký úspěch.  
  

14.6 Příbuznost 

Pro studium příbuznosti byly vytipovány kostry, které byly pohřbeny ve 

vícečetných hrobech. Celkem jsme měli k dispozici dva dvojhroby naleziště 

v Kněževsi a jeden dvojhrob naleziště v Mikulčicích. K optimalizaci analyzačních 

kroků byla použita DNA současně žijící rodiny, jejíž jednotliví členové byli s účelem 

studia obeznámeni a vyslovili s ním souhlas. Na vzorcích moderní DNA se podařilo 

vyladit postupy PCR, pomocí kterých bylo možné získat fragment STR lokusů při 

vstupním množství DNA +/- 50pg. 

U všech tří vybraných STR lokusů bylo možné u recentních DNA současně 

žijící rodiny získat informaci o velikosti konkrétní alely. Nejčastěji detekované 

alely skutečně jsou v české populaci nejběžnější (D3S1358: alela 16 – 25%, alela 17 

– 24%). 

Při aplikaci této analýzy na vzorky historických jedinců se bohužel nepodařilo 

získat dostatek genetických informací pro určení možného příbuzenského vztahu. 

Z detekovaných DNA fragmentů bylo zřejmé, že alelický drop-out znevýhodňoval 

převážně delší alely. Tyto poznatky vyplynuly i z jiných studií, např. (Hummel, 

Schultes et al. 1999). 

aDNA koster z Kněževsi a Mikulčic byla izolována standardním postupem, 

který se u předchozích dvou souborů jevil jako velmi efektivní a spolehlivý. 

Nevidíme důvod, proč by izolovaná aDNA nemohla být pomocí PCR amplifikována 

na produkty STR lokusů. Jediným rozdílem v izolaci byl charakter vzorků 

z naleziště v Kněževsi. Kostní prášek měl vyšší pH. Dobrá zachovalost aDNA byla 

pozorována u vzorků nalezených naopak v rašeliništích při nízkém pH (Paabo, 

Gifford et al. 1988). Je možné, že alkalické spektrum pH mohlo mít vliv na 

poškození DNA v kostech (zubech) u námi sledovaných vzorků. 
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Zvolená strategie PCR jednotlivých STR lokusů (singleplex PCR), která by 

měla být při amplifikaci degradovaného DNA materiálu oproti multiplex PCR 

výhodnější (viz str. 48), nevedla k dostatečným výtěžkům. V současné době byla 

zveřejněna studie, ve které se podařilo aDNA specificky amplifikovat pomocí dvou 

metodických kroků (Rompler, Dear et al. 2006). Nejprve byly pomocí multiplex 

reakcí namnoženy jednotlivé úseky STR, které nemusely být patrné na kontrolní 

elektroforéze. V druhém kroku se tyto vzorky podrobily tzv. nested PCR (viz str. 

46) pro každý STR zvlášť (singleplex PCR). Výhodou takovéhoto postupu je využití 

minimálního množství vstupní aDNA. V současné době však vycházejí publikace 

s aDNA STR profilem i při použití multiplex PCR, např. (Ricaut, Kolodesnikov et 

al. 2006).  

Pouze u STR lokusu D7S820 bylo možné zachytit aDNA fragment 

odpovídající velikosti a určit konkrétní alelu. Proč právě u tohoto lokusu bylo 

možné (ač v minimální míře) získat alelickou informaci a u jiných STR nikoliv 

nedokážeme uspokojivě vysvětlit. PCR optimalizace byla provedena velmi 

důkladně, aby mohlo být zachyceno minimální množství aDNA u všech vybraných 

STR lokusů. Použité chemikálie (např. AmpliTaq Gold polymeráza) byly rovněž 

vybrány pečlivě, neboť je o nich známá jejich vysoká efektivita při manipulaci 

s aDNA molekulou (Spitaleri, Piscitello et al. 2004; Rohland and Hofreiter 2007). 

Abychom si ověřili, zda námi zavedený postup amplifikace STR je skutečně 

validní, otestovali jsme dříve izolovanou aDNA jedinců souboru A – dětských 

jedinců z Mikulčic – na systém D7S820. Celkem jsme testovali 14 vzorků. Z nich 

bylo možné zachytit konkrétní amplikon u 9. Celková úspěšnost byla tedy 64%. 

Tento výsledek vypovídá spíš o horším nastavení analyzačního systému, neboť o 

testované aDNA víme, že je dobře amplifikovatelná. Ze získaných dat této 

testované skupiny (výsledky neuvedeny) byla nejčastěji zachycena alela 10 (6/18), 

což odpovídá i současné populaci, kdy se uvádí zhruba 28% zastoupení.  Zavedený 

PCR postup tedy zřejmě není zcela optimální při amplifikaci aDNA. 

U některých vzorků z dvojhrobů bylo nicméně možné určit pohlaví. Hrobová 

jáma 2399 patřila dvěma ženám. U hrobových jam ostatních bylo determinováno 

pohlaví pouze u jednoho z páru ve dvojhrobu (60A – muž, 1903 – muž). Celkem 

tedy bylo možné určit pohlaví u 4/6 osob – pouhých 66%. Toto nízké číslo vypovídá o 

horší kvalitě studované aDNA.  
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Jedinec 1903 z naleziště v Mikulčicích měl v záznamech o hrobové výbavě 

uveden nůž a sekerku. Oba tyto atributy jsou spojovány s mužským pohlavím 

(Hrubý 1955). Na základě genetické analýzy i na základě archeologických záznamů 

bylo tedy výsledkem pohlaví mužské. Při demografické charakterizaci 

archeologických pohřebišť se nám dnes jeví multidisciplinární přístup jako nejlepší 

(Cipollaro, Galderisi et al. 2005).  

Výsledky našeho souboru dvojhrobů byly bohužel ovlivněny jak horší kvalitou 

aDNA, tak hůře nastaveným analyzačním postupem. V budoucnu bychom se rádi 

zaměřili na lepší optimalizaci. 

 

14.7 Možný další vývoj archeogenetiky 

Za současného tempa vývoje molekulárně biologických aplikací je poměrně 

těžké odhadnout budoucí směřování v oblasti archeogenetiky a zvláště pak aDNA 

aplikací. Velkým handicapem aDNA studií v oblasti antropologie je vysoké riziko 

kontaminace současnou lidskou DNA. Nález několika lidských mtDNA sekvencí 

v medvědích zubech a problémy se stanovováním konsensuálních sekvencí mnohé 

badatele od dalších pokusů na tomto poli odradily.  

Zapojení genomického přístupu nastartovalo ale novou éru. Metagenomické 

postupy (např. pyrosekvenování) umožňují získat téměř kompletní data celého 

genomu vyhynulého druhu (Poinar, Schwarz et al. 2006). Doposavad není možné 

tyto genomické informace využít k znovuzrození již vyhynulého druhu, ale 

budoucnost možná překážky spojené s klonováním druhu pomocí hostitelského 

organizmu jiného druhu překoná. Otázkou ovšem zůstává, zda by bylo oživování již 

vyhynulých druhů žádoucí a eticky ospravedlnitelné.  

Metagenomická data vyhynulých organizmů umožňují srovnání s DNA 

sekvencemi současně žijících příbuzných druhů a zpřesňuje tak poznatky o jejich 

evoluční historii. V oblasti studia evoluce člověka se pak sleduje podíl konkrétních 

DNA variant sdílených dvěma druhy s časovým odhadem období divergence 

moderních lidí a neandrtálců (Noonan, Coop et al. 2006). 

SNP varianty jsou v mnohých studíích dávány do souvislosti s konkrétním 

fenotypovým znakem, který nelze zjistit morfologickým šetřením koster (např. 

barva očí). Soubor daných SNP může člověka předurčovat i k určitému 

genetickému onemocnění (Evans and Beil 2006). Je tedy možné, že se díky 
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metagenomickému přístupu studia aDNA přiblížíme i k takto individuálním 

informacím o konkrétních osobách. Zatím pouze předpokládáme, že nemoci typu 

cukrovka, rakovina či vysoký krevní tlak sužovaly i naše předky v dávných dobách. 

aDNA studie zaměřené na asociační studie SNP by mohly pomoci upřesnit a 

pochopit etiologii těchto onemocnění. 

Určování základních biologických atributů pomocí studia aDNA (pohlaví, 

příbuznost) bude v budoucnosti jistě prováděno na významných archeologických 

lokalitách ve spolupráci s archeology a historiky. Finanční nákladnost 

laboratorních analýz však neumožní zcela rutinní využití.  
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Z á v ě r  
 

 
Jedním z cílů této studie bylo zavedení a optimalizace laboratorních protokolů 

izolace a typizace aDNA molekuly. U tří vybraných kosterních souborů se sledovaly 

atributy – pohlaví, přítomnost specifické DNA patologické bakterie a příbuznost. 

V průběhu studia aDNA jsme vymýšleli a optimalizovali jednotlivé postupy, 

které ve výsledku vedly k ohodnocení pohlaví nedospělých jedinců z Mikulčic a  

potvrzení přítomnosti Mycobacterium leprae na kostrách dvou jedinců ze Žatce. 

Obě výše uvedené lokality spadají do období raného středověku.  

Pohlaví bylo možno genetickými přístupy určit pro 78,7% jedinců souboru. 

Byl zaznamenán signifikantně vyšší výskyt mužských jedinců oproti ženským a to 

v poměru 24:13. Tyto výsledky byly porovnány s výsledky studie, která se zaměřila 

na morfoskopické hodnocení kosti pánevní a dolní čelisti. Vysoká shoda obou 

přístupů velmi pravděpodobně vypovídá o vysoké autenticitě izolované aDNA 

tohoto souboru. 

Na dvou jedincích se znaky deformit na kosterním materiálu byla úspěšně 

detekována část DNA specifická pro druh Mycobacterium leprae a tím i potvrzena 

předem vyslovená domněnka o příčinném vztahu této bakterie k zaznamenaným 

kostním deformitám.  

U posledního souboru se i přes řadu různých optimalizací laboratorních 

postupů nepodařilo na základě studia genetické příbuznosti pomocí STR 

polymorfismů objasnit možné příbuzenské vazby mezi dvěma jedinci pohřbenými 

do společného hrobu.  

Všechny zavedené metodiky a nabyté zkušenosti práce s aDNA jsou však pro 

nás velmi cenné. Do budoucnosti předpokládáme další využití zavedených 

optimalizačních postupů a lepší výsledky v oblasti určování příbuznosti.  

  

 

 



136 



137 

SEZNAM TABULEK 
 

Tabulka 1-1  Typy a zdroje kontaminací................................................................................ 16 
Tabulka 2-1  Spektrum informací uložených v molekule aDNA.......................................... 23 
Tabulka 2-2  aDNA ze zdrojů, které nejsou živočišného původu či nepochází přímo z 

živočišné tkáně................................................................................................................... 23 
Tabulka 7-1 Seznam nedospělých jedinců z Mikulčic ........................................................... 56 
Tabulka 7-2  Soubor dospělých jedinců ze sbírky Národního Muzea v Praze.................... 57 
Tabulka 7-3 – Výsledek primární a sekundární analýzy pohlaví 5 dospělých jedinců ...... 58 
Tabulka 7-4 – Odebraný materiál studovaných jedinců ....................................................... 61 
Tabulka 8-1  Komponenty a koncentrace PCR aplikované v této studii ............................. 67 
Tabulka 8-2 Nukleotidová sekvence použitých primerů ....................................................... 68 
Tabulka 9-1 - Frekvence jednotlivých alel systému D7S820................................................. 74 
Tabulka 9-2 – Frekvence jednotlivých alel systému D3S1358 .............................................. 75 
Tabulka 9-3 – Známé velikosti alel pozitivní kontroly K562 ................................................ 77 
Tabulka 10-1 Množství DNA při amplifikaci 100bp fragmentu........................................... 82 
Tabulka 11-1 Amplifikace Amel80/83bp oblasti .................................................................... 87 
Tabulka 11-2 Amplifikace Yrep oblasti .................................................................................. 87 
Tabulka 11-3 Různá vstupní množství DNA pro stanovení citlivosti PCR Amel80/83bp.. 88 
Tabulka 11-4 Výsledky molekulárně genetického a morfologického určení pohlaví ......... 89 
Tabulka 11-5 Výsledek určení pohlaví nedospělých jedinců z Mikulčic.............................. 92 
Tabulka 11-6 Srovnání výsledků genetického a morfologického určení pohlaví ................ 95 
Tabulka 11-7 – Konfrontace výsledků s výpočtem koeficientu Kappa (Cohenův 

koeficient)*......................................................................................................................... 97 
Tabulka 13-1 - Optimalizované podmínky PCR pro STR .................................................. 102 
Tabulka 13-2 – Alely získané v jednotlivých systémech STR ............................................. 103 
Tabulka 13-3 – Označení vzorků z Knězevsi a z Mikulčic .................................................. 106 
Tabulka 13-4 – Výsledek genotypizace STR D7S820 u aDNA vzorků............................... 107 
Tabulka 13-5 – Pohlaví jedinců z Kněževsi a Mikulčic ....................................................... 110 
Tabulka 13-6 – Ukázka PAGE gelu produktů Amel80/83bp.............................................. 110 
Tabulka 14-1 Kvantifikace aDNA pomocí Real-time PCR................................................. 114 
Tabulka 14-2  Porovnání získaných výsledků s jinými autory ........................................... 128 

 



138 

SEZNAM OBRÁZKŮ 
 

Obrázek 4-1  Princip navázání DNA na povrch SiO2 materiálu...........................................41 
Obrázek 7-1 Nákres hrobové jámy 2399 .................................................................................63 
Obrázek 7-2 Nákres hrobové jámy 60 .....................................................................................63 
Obrázek 7-3 Rodokmen rodiny, která poskytla vzorky moderní DNA................................64 
Obrázek 11-1   2% agarózový gel s viditelnými produkty  v oblasti 80/83 bp (AMEL – 

horní gel) a Yrep (spodní gel) ...........................................................................................84 
Obrázek 11-2 – Znázornění produktů Amel80/83bp při různých vstupních množstvích 

DNA ....................................................................................................................................88 
Obrázek 11-3 Ukázka PAGE gelu............................................................................................94 
Obrázek 12-1 Detekce úseku DNA specifické pro Mycobacterium leprae a lidské D7S820 99 
Obrázek 12-2 Amplifikace 97bp DNA úseku specifického pro M. leprae u vzorků koster s 

patologickými změnami ..................................................................................................100 
Obrázek 13-1 – Rodokmen studované rodiny ze současnosti ..............................................104 
Obrázek 13-2 – Ukázka agarozového gelu zachycujícího PCR produkty D7S820............105 
Obrázek 13-3 – Výsledek fragmentační analýzy ..................................................................108 
Obrázek 14-1 Ukázka PAGE gelu 2.......................................................................................113 
Obrázek 14-2 Amplifikace v reálném čase ............................................................................115 
Obrázek 14-3 Standardní křivka ...........................................................................................116 

 



139 

SEZNAM CHEMIKÁLIÍ 
 

použitá chemikálie – firma, která danou chemikálii dodává 

aceton – (P-Lab) 

agaróza – (Sigma Aldrich) 

akryl (38%) : bisakrylamid (2%) (19:1) – (Roth) 

APS – persulfát amonný – (Roth) 

BPB – bromfenol blue Na-salt– (Roth) 

Bromthyolová modř – (Sigma Aldrich) 

BSA – bovinní sérový albumin – (20mg/ml, Fermentas) (Fermentas, Vilnius, 

Litva) 

EDTA – kys. etylendiamidtetra octová – (Titrierkomplex III, Roth) 

etanol – (P-Lab)  

ethidium bromid – (Roth) 

GuSCN – guanidinium thiokyanát – (Roth) 

kys. boritá – (P-Lab, Lachema) 

lihobenzín – (P-Lab) 

proteináza K – lyofilizovaný prášek (Sigma Aldrich) 

SDS – sodium dodecyl sulfát – (Roth) 

silica – SiO2 – (Sigma Aldrich) 

TEMED p.a.– tetrametyletylendiamin (Roth) 

Tris – hydrochlorid – (Roth) 
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SEZNAM ZKRATEK 

A, G, C, T, U adenin, guanin, cytosin, thymin, uracil 
aDNA   ancient DNA 
Amel80/83 amplikon části genu amelogenin, o délce 80 nebo 83 bp 
Amel106/112 amplikon části genu amelogenin, o délce 106 nebo 112 bp 
AMK  aminokyselina 
AV ČR  Akademie věd České Republiky 
APS  amonium persulfát 
Ao  označení nálezů Archeologického ústavu AV ČR v Praze  
bp, kb, Mb páry bazí, kilo párů bazí, mega párů bazí 
D3S1358 STR na 3. chromozomu, 1358. nalezená polymorfní pozice  
D7S820  STR na 7. chromozomu, 820. nalezená polymorfní pozice 
D18S51  STR na 18. chromozomu, 51. nalezená polymorfní pozice   
DGGE  denaturační gradientová gelová elektroforéza 
DNA  deoxyribonukleotidová kyselina 
dNTP  deoxynukleotid trifosfát 
D/L  pravo a levo točivá forma aminokyselin 
DYZ1  distální repetitivní doména Y chromozomu 
EP  aDNA izolační protokol 
Et-OH  etanol 
FAM  izomer 6-karboxyfluoresceinu 
K+, K-, Ke pozitivní kontrola, negativní kontrola, izolační kontrola  
Mlep  amplikon části DNA specifické pro druh Mycobact. leprae 
MM  mastermix pro účely PCR 
mtDNA  mitochondriální DNA 
NED  2,7',8'-benzo-5'-fluoro-2',4,7-trichloro-5-karboxyfluorescein 
PCR  polymerázová řetězová reakce 
RFLP  polymorfizmus v délce DNA fragmentů po restrikci 
SNP  jednonukleotidový polymorfizmus 
STR  krátká tandemová repetice 
Ta  teplota nasedání primerů k cílové sekvenci 
UV   ultra fialové světlo 
VNTR  variabilní počet tandemových repetic 
X/Y  gonozomy X a Y 
Y-STR  STR na Y chromozomu 
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