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ABSTRAKT 
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ţab, molekulární evoluce, Anura, zooarcheologie.  

 

Bakalářská práce ve své první části uvozuje do problematiky archeogenetického 

výzkumu s ohledem na historii a významné milníky, při nichţ byly archeogenetické 

metody aplikovány.  Zabývá se moţnostmi, kterými archeogenetika disponuje 

a omezeními, která její výzkum limitují, se zvláštním zřetelem na moţnost kontaminace 

fosilního materiálu a degradaci aDNA. Seznamuji s chemickými vlastnostmi DNA 

a v druhé části práce i molekulární evolucí sekvence DNA. Následně je provedena 

rešerše věnující se archeogenetickým metodám, za předpokladu, ţe pomáhají objasnit 

fylogenezi niţších obratlovců, především ţab (Paleobatrachus, Pipa). Upozorňuji na 

současný stav poznání archeogenetiky ţab s moţností vyuţití archeologických výstupů. 

ABSTRACT 

Key words: Archaeogenetics, palaeogenetics, molecular palaeontology, phylogeny of 

frog´s, molecular evolution, Anura, zooarchaeology 

 

The first part of my thesis deals with archaeogenetic research issues. There are 

described history and important moments when the archaeogenetic mehtods were 

applied. It is concerned with options that archaeogenetics has and restrictions that limit 

its research. It also focuses on possibilities of contamination of fossil materials and 

aDNA degradation. You will be familiarized with its chemical properties and the second 

part of this work deals with molecular evolution of sequence DNA. A search follows 

this part. It describes archaeogenetics methods provided that they help to clarify the 

phylogenetics of lower vertebrates, especially the phylogeny of Frogs 

(Palaeobatrachus, Pipa). I pointed out the present state of knowledge of frog´s 

archaeogentics using archaeological research findings. 
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1.  ÚVOD 

Archeogenetika, molekulární paleontologie a paleogenetika jsou velmi příbuzné 

obory především z hlediska toho, čím se zabývají - výzkumem fosilního materiálu. 

Nachází se na pomyslné hranici mezi geologickými vědami (zejména paleontologie) 

a vyuţívají přístupy a metody biologie (zejména molekulární biologie, genetiky 

a biochemie). Poznatky jsou nadále aplikovány například v systematické a molekulární 

evoluci, pomáhají identifikovat příbuzenské vztahy mezi vymřelými a recentními 

organismy navzájem a zkoumají biogeografický původ druhů (Chelomina, 2006). 

V současné době jsou v systematické paleontologii hlavním kritériem klasifikace 

organismů jejich morfologické znaky. To se dostává do rozporu s přístupy 

biologickými, kde je biologický systém zakládán především na znacích molekulárních 

(molekulární fylogeneze). Paleontologové tak některé ţivočichy uměle řadí do skupiny 

tzv. incertae sedis (většinou se jedná o úlomky a části zkamenělin, které je velmi 

obtíţné nebo zcela nemoţné z důvodu jejich zachování dále morfologicky identifikovat) 

a biologové často úmyslně nezařazují do odborných publikací výsledky 

paleontologických studií. Úkolem vědců zabývajících se archeogenetikou, 

paleogenetikou a molekulární paleontologií je v co nejvyšší míře sjednotit dva odlišné 

metodologické přístupy a přispět ke shodným závěrům z hlediska systematiky 

vymřelých a recentních organismů. Pokud jsou dodrţeny specifické podmínky, jako je 

například maximální stáří studovaných organismů, studium ţab s sebou nese moţnost 

aplikace výše zmíněných věd. 

1. 1.  Cíle práce 

Úkolem této práce je objektivně zhodnotit moţnosti, rizika, pozitiva a negativa 

archeogenetického výzkumu. Snahou je uvést do problematiky spojené s tímto 

výzkumem a předvést literární rešerši, kde bude naznačen jeho potenciál v analýzách 

spojených se studiem příbuzenských vztahů ţab. Pokusím se zhodnotit stav 

archeogenetického výzkumu u ţab a současně zájem odborníků o aplikaci 

archeogenetických metod v dosavadním archeologickém výzkumu.  
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1. 2.  Struktura a členění práce 

Předloţená bakalářská práce je rozdělena do dvou základních částí. V první části 

představuji archeogenetiku jako vědní obor. Zohledňuji provedený výzkum a jeho 

aplikaci (viz kapitola 2. 4. , především upozorňuji na omezení, která jsou překáţkou pro 

získání nezbytných dat. Uvědomění si těchto omezení je podstatou výzkumu spojeného 

se studiem ţab, kterými se tato práce zabývá ve své druhé části. Zde shrnuji laboratorní 

metodiku pro moţnost aplikace získaných poznatků. Věnuji se molekulárně 

biologickým metodám, které v archeogenetických přístupech nalézají své uplatnění 

a zhodnocuji výzkum provedený v archeogenetice v souladu s archeologickými nálezy.  
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2.  ARCHEOGENETIKA 

2. 1.  Komparace archeogenetiky s jejími hraničními obory 

Archeogenetika je vědní disciplína, která se věnuje studiu odumřelých organismů, 

jejichţ stáří se pohybuje přibliţně v rozmezí od současnosti do 10-30 tisíc let. 

Předmětem studia jsou informační makromolekuly organismů, na které měla značný 

vliv činnost člověka (chov domestikovaných zvířat, pěstování kulturních plodin) 

a informační makromolekuly extrahované z lidského osteologického materiálu. Výzkum 

se zaměřuje na DNA, jako nositelku dědičné informace, která nese důkaz o molekulární 

evoluci organismů. Pro DNA extrahovanou z fosilního materiálu se pouţívá označení 

aDNA (ancient DNA), popř. gaDNA (geologicaly ancient DNA). Archeogenetika 

spolupracuje s antropologií a archeologií (Graham, 2007; Pääbo, 1991), jejichţ výzkum 

je pro tuto disciplínu zdrojem velkého mnoţství dat. Neméně důleţitý je význam 

archeogenetických dat pro antropologii a archeologii. 

Hraničním oborem archeogenetiky je paleogenetika (PG), studující fosílie se 

svrchní hranicí přibliţného stáří 30-50 tisíc let. Spodní časová hranice výzkumu PG se 

udává z důvodu značné degradace DNA a velké pravděpodobnosti kontaminace 

u starších jedinců optimálně do stáří 100 000 let (Graham, 2007) a maximálně do stáří 

jednoho milionu let (Willerslev et al., 2005; Schweitzer, 2004). Molekulární fosílie 

starší neţ jeden milion let jsou nevěrohodné, označují se jako antediluvian DNA, 

ve skutečnosti se jiţ nejedná o autentickou DNA, ale o kontaminaci (Pääbo et al., 

2004). Termíny archeogenetika a paleogenetika se často zaměňují, ovšem předmětem 

studia paleogenetiky jsou fosilní organismy divoce ţijících zvířat a jejich 

makromolekuly bez vlivu lidského faktoru, jako je šlechtění, kultivace a domestikace. 

Dalším významným hraničním oborem archeogenetiky je molekulární paleontologie. 

Zabývá se fosilními organismy staršími neţ 50 tisíc let. Zájem je směřován na různé 

typy fosilních makromolekul, jako jsou nukleové kyseliny, proteiny, sacharidy a lipidy 

(Schweitzer, 2004). Nejmenší pravděpodobnost uchování makromolekul do současnosti 

v nezměněné podobě je u nukleových kyselin. Uchování proteinů závisí na jejich 

struktuře a asociaci s minerály. Sacharidy se mohou uchovat lépe, ale výsledky jejich 
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studia nejsou příliš informativní. Lipidy jsou velmi často chemicky modifikované 

a podléhají degradaci (Waggoner, 2001). I molekulární paleontologie se stejně jako 

paleogenetika s archeogenetikou terminologicky překrývají.  

2. 2.  Historie a současný rozvoj archeogenetiky 

První pokusy vědců o studium fosilních makromolekul se datují do roku 1950. 

V této době se pokusil P. H. Abelson izolovat z fosilních schránek mlţů starých 360 

milionů let aminokyseliny. V roce 1960 se otvírá široké pole působení archeogenetiky 

ve výzkumu spojeném s původem a potenciálním výskytem ropných nalezišť 

(Waggoner, 2001). V roce 1987 došlo k významnému objevu metody polymerázové 

řetězové reakce, PCR (z anglického polymerase chain reaction). Za tento objev byl K. 

Mullis vyznamenán Nobelovou cenou za chemii v roce 1993 (Shapiro and Cooper, 

2003). Jedná se o významnou událost nejen pro molekulární biologii a paleontologii, ale 

i pro v té době začínající archeogenetický výzkum, ke kterému dochází současně ve 

švédské (S. Pääbo) a americké (A. Wilson) laboratoři v polovině 80. let 20. století 

(Chelomina, 2006). První zprávy o analýze aDNA pochází ze shodného období, kdy se 

výzkumnému týmu vědců poprvé podařilo sekvenovat mitochondriální DNA (dále 

mtDNA) zvířecího vzorku 140 let staré kvagy (Graham, 2007).  

Dalším významným mezníkem se stává vyuţití pyrosekvenace 454 (Ţák, 2009), 

v současnosti tak výzkum aDNA nachází uplatnění v různých biologických a jiných 

disciplínách, jako je systematika, fylogenetika, populační genetika, evoluční biologie, 

paleoekologie (Waggoner, 2001), archeologie (Pääbo, 1991), forenzní studia 

(Kalmár, 2000).  

2. 3.  DNA a stará DNA 

DNA je v eukaryotní buňce rozdělena ve třech typech organel, v jádře (nuDNA) 

a semiautonomních
1
 organelách, tj. mitochondriích (mtDNA) a plastidech (plDNA), 

jedná-li se o rostlinnou buňku. Při práci se starou DNA je výhodné pracovat se 

semiautonomními organelami, jejichţ nukleová kyselina se v buňce nachází ve větším 

mnoţství kopií a má cirkulární stavbu, coţ zajišťuje její větší stabilitu a menší 

náchylnost k hydrolýze nebo oxidaci (Willerslev, 2007). Ve srovnání s prokaryoty mají 

                                                 
1 Organely pravděpodobně vzniklé procesem sekundární endosymbiózy. 
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eukaryota niţší hustotu genů, vyskytují se zde kódující oblasti, tj. exony a delší 

intergenové oblasti, tj. introny, které nejsou překládány do primární struktury proteinů, 

ale jsou na úrovni RNA vystřiţeny.  

Jaderná DNA se převáţně vyskytuje v somatických buňkách ve dvou sadách 

chromosomů (jedna sada je zděděna po matce, jedna po otci, na rozdíl od mtDNA, která 

se dědí pouze po mateřské linii). Kaţdý gen tak můţe mít u jednoho člověka dvakrát 

stejnou formu – alelu (jedinec je homozygotní pro daný lokus) nebo dvě rozdílné alely 

(jedinec je heterozygotní pro daný lokus) (Borková et al.,2011).  Uspořádání 

v chromosomech zajišťuje kompaktnost DNA, ochranu před poškozením a schopnost 

rovnoměrného rozdělení, tj. segregace, genetické informace při dělení buněk. Základní 

úrovní kondenzace chromosomů jsou nukleosomy ve struktuře 10 nm vlákna 

(Hebsgaard, 2005). Nukleosomy jsou sloţené z DNA vázané různými interakcemi, 

zejména vodíkovými můstky k bazickým 

proteinům, histonům (H1, H2A, H2B, H3 a 

H4). Histony jsou sloţeny do podoby  

oktamerů, kde je kaţdý typ histonu 

zastoupen dvakrát, s výjimkou H1. Přestoţe 

se H1 váţe na DNA, nepodílí se na 

struktuře nukleozomu. Účastní se svými 

N-koncovými částmi na uspořádání do 

struktury 30 nm vlákna, solenoidu. Můţe 

docházet k modifikaci těchto částí, coţ je 

způsobené jejich acetylací, metylací, 

fosforylací, apod. Modifikace tak umoţňují kondenzaci a dekondenzaci chromatinu 

a mohou ovlivnit negativní náboj DNA. Na dalších úrovních kondenzace do 

euchromatinu a heterochromatinu se podílí proteiny, kondenziny a koheziny. 

Euchromatin je málo kondenzovaný a transkripčně aktivní, přičemţ heterochromatin je 

vysoce kondenzovaný, ale transkripčně téměř neaktivní. Hranice mezi euchromatinem 

a fakultativním heterochromatinem je velmi dynamická a flexibilní (Alberts et 

al., 1998). 

Obr. 1 Přechody bází ve struktuře DNA mezi 

amino-imino a keto-enol formou. Nahoře je 

zobrazen cytosin, dole guanin. Převzato 

a upraveno z (Alberts et al., 1998). 
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U eukaryot je DNA ve struktuře lineárního polymeru, převáţně v B konformaci
2
. 

Má uspořádání antiparalelního
3
 α-helixu s dvěma typy ţlábků (tzv. malý a velký 

ţlábek), které jsou důleţité z hlediska přístupu jiných molekul. Části DNA mohou 

částečně rotovat, DNA se tedy nevyskytuje v ideální dvoušroubovici. Její strukturní 

jednotkou jsou nukleotidy, sloţené z dusíkatých bází (adenin, cytosin, tymin, guanin), 

které se váţí pomocí N-glykosidické vazby s deoxy-D-ribózou (Schweitzer, 2004). Báze 

směřují svými vodíkovými můstky do centrální části a mohou přecházet za 

fyziologických podmínek mezi amino-imino nebo keto-enol formou (viz Obr. 1). 

Sacharidy se váţí s fosfátovou skupinou fosfodiesterovou vazbou, tento komplex se 

označuje jako cukr-fosfátová kostra. Jednotlivá vlákna DNA mají na svém 3´ konci 

hydroxyl a na 5´ konci je připojený fosfátový zbytek. Syntéza řetězce probíhá ve směru 

5´→3´, kdy je vyuţita energie vázaná na připojující se monomer. Dojde-li k zapojení 

špatného monomeru, opravné mechanismy ho mohou odstranit a syntéza pokračuje. 

Dusíkaté báze obou vláken jsou komplementárně
4
 propojeny vodíkovými můstky. U 

interakce guaninu s cytosinem se jedná o vazbu v podobě tří vodíkových můstků, coţ 

má velký význam při zachování aDNA (C-G bohaté oblasti se lépe zachovávají). 

Adenin se váţe s tyminem dvěma vodíkovými můstky (Willerslev, 2005; 

Graham, 2007). 

2. 3. 1. Degradace DNA 

Po smrti organismů dochází vlivem fyzikálních, chemických a biologických procesů 

k lyzi jejich buněk a procesu vrácení všech ţivin do biosféry. Je nasnadě, ţe jsou 

procesy recyklace dynamičtější, pokud se jedná o tak významnou zásobu energie, jakou 

v sobě váţe DNA. Dojde-li k uchování molekuly aDNA, můţeme tvrdit, ţe došlo ke 

kombinaci málo predikovatelných faktorů (viz kapitola 2. 5. ). Muselo dojít ve velmi 

krátkém časovém sledu k mnoha událostem, a buňka musela z větší části odolat 

fyziologickým i nefyziologickým vlivům, které podmiňují rozpad její DNA (Hofreiter 

et al., 2001). Během degradace dochází k destabilizaci celé molekuly DNA, to poté 

                                                 
2 Pravotočivý α-helix, kterému odpovídá 10 bp na jeden závit. Velký ţlábek je ve srovnání s malým ţlábkem široký.  
3 Dva protisměrně orientované polynukleotidové řetězce v téţe molekule dsDNA (double-stranded DNA, 

dvouřetězcová DNA). Jeden řetězec je orientován ve směru 3´-5´fosfodiesterové vazby, druhý ve směru 5´-3´. 
4 Komplementární párování bází se řídí pravidly, kdy je pár tvořen purinovou a pyrimidinovou bází. Vzájemně se tak 

můţe párovat pouze adenin-tymin (místo tyminu je u RNA uracil) a cytosin-guanin. 
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vede ke zvýšení hyperchromicity
5
, ztrátě viskozity a rozvolnění řetězců DNA. Následně 

je  α-helix fragmentován na kratší úseky a ty se postupně rozkládají (Marota and 

Rollo, 2002).  

 

Fyziologické procesy. V ţijící buňce je zajištěna integrita DNA jejími reparačními 

procesy, v podobě působení některých enzymů vyţadujících energii nebo volných 

nukleotidů. Pokud dojde ke smrti organizmu, nejsou reparační mechanismy v buňce 

aktivní. Dochází poté k invazi organizmů, jako jsou bakterie, houby a hmyz (Pääbo et 

al., 2004).  Je nutné potlačit působení degradačních enzymů (nukleázy
6
), jejichţ aktivita 

by vedla k trvalému poškození buňky a naděje na dochování aDNA by se rapidně 

sníţila (Hebsgard et al., 2005).  Mechanizmus degradačních enzymů můţe být zastaven 

působením vysoké koncentrace solí, rychlým vyschnutím tkáně nebo vazbou molekuly 

na minerální matrix (Hebsgard et al., 2005). To se odvíjí od prostředí sedimentace, kde 

došlo k uchování fosílií. 

Nefyziologické procesy. Tyto procesy mají vliv na kvalitu uchování DNA a mohou 

změnit její samotnou stavbu. Jejich důsledkem vznikají zlomy
7
 ve struktuře DNA, 

eliminují se báze (depurinace, depyrimidinace), jak uvádí Tabulka 1. Odstraňují se 

                                                 
5 Optická absorbance purinových a pyrimidinových bází. 
6 Jedná se o enzymy štěpící DNA. Exonukleázy (DNázy) štěpí molekulu na jejich koncích (pomáhají také zároveň při 

její reparaci) a endonukleázy (restrikční endonukleázy) štěpí molekulu DNA z její vnitřní části (Brown, 2007). 
7 Mluvíme o hlavní příčině rozpadu DNA. Dochází k přerušení fosfodiesterové vazby, coţ vytváří jednořetězcové 

zlomy (single-strand breaks; ssb). Ssb mohou způsobit během prvního kroku denaturace, při amplifikaci pomocí 

PCR, fragmentaci dvoušroubovice DNA na malé jednovláknové molekly, coţ značně sniţuje účinnost PCR.  Ssb 

(single-strand breaks) často vedou ke vzniku dvouřetězcových zlomů (double-strand breaks; dsb) (Willerslev et 

al., 2005), (Pääbo et al., 2004). 

Tabulka 1 Chemicky a fyzikálně podmíněné příčiny degradace DNA. Převzato a upraveno z (Pääbo, et al., 2004). 

Příčina poškození DNA Mechanismus poškození Důsledek 

Termální fluktuace Spontánní deaminace 

Spontánní depurinace 

Vznika apurinického místa 

Vznik apurinického místa 

Deaminace Z cytosinu vzniká uracil 

Z adeninu vzniká hypoxantin 
Z 5´metyl-cytosinu vzniká tymin 

Vlivem kyseliny dusité, dusitanů 

Chybné párování bází, mutace 

Chybné párování bází, mutace 
Velké mnoţství mutací 

Deaminace A, C a G na xantin 

Depurinace Štěpení N-glykosidické vazby Vznik apurinického místa 

Alkylace Přenos metylových a etylových skupin Nesprávné párování 

Oxidace Oxidace guaninu Vznik 8-oxoguaninu (oxoG), transverze 

Analogy bází Analog tyminu (5-bromuracil) Páruje s guaninem 

Interkalační činidla Polycyklické kruhy váţící se k párům bází Inzerce a delece 

Roentgenovo a γ-záření Přímý účinek 

Nepřímý účinek 

Dvoušroubovicové zlomy 

Generace radikálů 

UV záření Vznik dimerů (tyminové, cytosin s tyminem) Nesprávné párování, ukončení replikace 
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aminoskupiny (deaminace
8
), dochází k metylační změně DNA (připojení metylového 

zbytku) a inhibici enzymu polymerázy při syntéze DNA během PCR (Schweitzer, 

2004).  

První příčinou působení nefyziologických procesů je náchylnost DNA 

k hydrolytickému štěpení. Oslabují se tak N-glykosidické vazby mezi bázemi 

a sacharidy (Marota and Rollo, 2002). Hydrolýza způsobuje zmíněnou depurinaci, 

depyrimidinaci DNA a deaminaci. Další významná nefyziologická příčina degradace 

DNA spočívá v její oxidaci. Oxidace má za následek ztrátu dvojné vazby pyrimidinů 

mezi uhlíky pět a šest a vznik jejich derivátů. Modifikované báze nejsou rozpoznatelné 

Taq polymerázou při PCR (Chelomina, 2006). Jiná oxidativní porušení bází, nekódující 

leze, zařazují chyby do produktů PCR (např.oxoG). Jsou způsobeny volnými radikály, 

jako jsou kyslíkové (O2), peroxidové (H2O2) a hydroxydové (OH), které se tvoří 

v přirozeném prostředí (Pääbo, 2004). Buňky po své smrti ztrácí schopnost reagovat na 

změnu vysoké teploty, vlhkosti, změně tlaku, nevhodného pH a působení UV záření.  

2. 4.  Významné milníky v aplikaci archeogenetiky 

Analýza sekvencí aDNA nabízí široké spektrum moţností aplikace zjištěných 

výsledků.  Výsledky těchto analýz nám umoţňují lépe porozumět evolučnímu původu 

moderního člověka, prehistorické migraci lidí do Evropy, fylogenetickým vztahům 

vymřelých druhů a v neposlední řadě i v současnosti mediálně zajímavé moţnosti 

vyuţít aDNA při znovuoţivení vyhynulých zvířat (Petr, 2011). V stručném přehledu 

uvádím některé, z pohledu archeogenetiky významné cíle, jimţ vědci v posledním 

desetiletí věnují značné úsilí.  

O snaze zjistit evoluční a fylogenetické vztahy mezi liniemi člověka (Homo), svědčí 

stále zvyšující se mnoţství analýz a následných publikací, zabývajících se studiem 

Neandrtálce. Jedná se o vyhynulé hominidy, kteří byli pojmenováni podle místa 

prvního nálezu kosterních zbytků v údolí Neander, poblíţ německého Düsseldorfu. 

Homo neanderthalensis nebo také Homo sapiens neanderthalensis osídlil Evropu 

a západní Asii v období přibliţně před 300 000-30 000 lety (Noan et al., 2006). 

O původu neandrtálce byly vysloveny odlišné hypotézy. Multiregionální hypotéza tvrdí, 

                                                 
8 První příčina deaminace spočívá v tom, ţe je extrahovaná aDNA sensitivní k uracil-DNA-glykosyláze, která 

odstraňuje z DNA uracil. Druhá příčina vyplývá ze změn C na T a G na A, které jsou často přítomné v klonech 

z fosilních amplifikovaných produktů (Pääbo et al., 2004). 
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ţe mohlo dojít ke vzájemnému kříţení se neandrtálce s Homo erectus, který se rozšířil 

do různých oblastí světa. Jejich populace pravděpodobně ţily v současné době na 

shodném území v Africe, Evropě i západní Asii. Hypotéza Mimo Afriku vypovídá 

o vývoji moderních lidí z jedné africké linie Homo erectus. Podle této hypotézy se 

Neandrtálec a moderní člověk vyskytovali ve stejné době na geograficky odděleném 

území, tudíţ nemohlo dojít k jejich vzájemnému kříţení (Goodwin and 

Ovchinnikov, 2006). Většina analýz aDNA neandrtálce se přiklání k tomu, ţe 

pravděpodobně není předchůdcem moderních Evropanů. Vyvrací se tak platnost 

multiregionální hypotézy (Lauleza-Fox et al., 2005; Serre et al., 2004; Schmitz, 2002). 

Příkladem jedné studie je nález vzorku neandrtálce, ze kterého byla získaná krátká 

sekvence mtDNA. Bylo provedeno devět překrývajících se PCR, kdy se pokaţdé 

amplifikovaly úseky kratší neţ 170 bp DNA. Při srovnání sekvencí z neandrtálce se 

sekvencemi šesti hlavních variant mtDNA moderních Evropanů (tzv. haploskupiny) 

bylo zjištěno, ţe sekvence neandrtálce tvoří fylogeneticky různou linii odlišující se od 

všech šesti haploskupin (Brown, 2007). V následující analýze se studovalo více neţ 70 

kostí Neandrtálce z různých částí světa. Bylo zjišťováno procento kontaminace aDNA 

neandrtálce DNA moderního člověka. Jen malá část vzorků nebyla kontaminovaná. 

Přestoţe se zmíněné z větší části
9
 nekontaminované vzorky mohly nacházet i ve stejné 

lokalitě, byly zde značné rozdíly související s vhodností podmínek pro uchování aDNA 

(Green et al., 2006).  Jiné analýzy se pokouší o studium integrity a moţnost vyuţití 

jaderné DNA při výzkumu aDNA neandrtálce s dalšími hominidy (Green et al., 2009). 

V současné době byla zjištěna sekvence kompletní mtDNA celkem u pěti neandrtálců 

(Borková et al., 2011). 

Ledový muž, Ötzi je lidská mumie (3350-3100 př. n. l.) nalezená v roce 1991 

v alpském ledovci u italsko-rakouských hranic, která byla podrobena detailním 

molekulárním studiím v laboratořích v Mnichově a Oxfordu. Bylo zjištěno, ţe z velké 

části bylo tělo kontaminováno moderní lidskou DNA, nicméně se podařilo extrahovat 

krátký úsek autentické DNA -  sekvenci hypervariabilního úseku (HVS-1) mtDNA 

řídící oblasti (Ermini et al., 2008). Analýza mtDNA prokázala příslušnost mumie 

k haploskupině K. Haploskupina K se s nejvyšší frekvencí objevuje v oblasti 

                                                 
9 Existuje zde variabilita kontaminace mezi vzorky stejného organismu, na který mohou působit různé přírodní vlivy 

a jehoţ ostatky mohou být zachovány v odlišné kvalitě. Velké mnoţství vzorků obsahuje pouze malé procento 

sekvencí DNA neandrtálce. 
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Ötzal (31%), vysoce je rozšířena ale i v populacích na jiţních svazích západních Alp 

(20%) (Ermini et al., 2008; Rollo et al., 2006). Dále byly provedeny studie zkoumající 

obsah Ötziho ţaludku a pravděpodobnost, ţe mohl trpět sterilitou (Rollo et al., 2006). 

Snaha paleontologů o nalezení důkazu příbuzenských vztahů mezi mamutem (rod 

Mammuthus) a jeho předpokládanou sesterskou linií slona vyústila v hypotézu 

zaloţenou na morfologické podobnosti, ţe se jedná o blízkého příbuzného slona 

indického (rod Elephas, druh E. maximus) (Schweitzer, 2004). Tuto hypotézu vyvrací 

vědci, kteří na základě studií sekvence mtDNA mamuta, prokazují uţší příbuzenské 

vztahy mamuta se slonem africkým (rod Loxodonta, L. africana) (Hofreiter, 2008; 

Orlando et al., 2007). Je zde snaha získat přesvědčivé důkazy pro rozřešení těchto 

rozporuplných hypotéz. 

2. 5.  Předpoklady pro archeogenetický výzkum 

Prvním předpokladem výzkumu je zajištění dostatečného mnoţství fosilního, často 

velmi vzácného materiálu. Fosílie musí být vhodného stáří a uchovaná ve vhodném 

sedimentačním prostředí. Mělo by být buď úplně anoxické, nebo jen s nepatrným 

obsahem kyslíku. Optimální jsou také nízké a stálé teploty ideálně niţší neţ 0°C, nízká 

vlhkost a slabě kyselé pH (Willerslev, 2005). Dále je vhodné prostředí s vysokou 

stabilitou iontů, tj. hypersalinní prostředí. Pravděpodobnost uchování materiálu v těchto 

podmínkách do recentu je však i přesto nízká. Příkladem reálného prostředí s kombinací 

některých těchto podmínek, mohou být zejména ledovce, prostředí kyselých pramenů 

a rašelinišť, sedimenty permanentně vrstvených anoxických jezer a fjordů, jeskynní 

sedimenty a permafrost
10

 (Schweitzer, 2004). Snahou paleogenetiků a archeogenetiků je 

nalézt co nejvhodnější prostředí s maximálním mnoţstvím kombinací vhodných 

ekologických faktorů.  

Druhým předpokladem správně provedeného výzkumu je nutnost zvolit vhodný typ 

fosílie. Jedná se především o lidský a zvířecí osteologický materiál, jako jsou kosti, 

zuby (Shapiro and Cooper, 2003). Existuje předpoklad, ţe se mohla aDNA dochovat 

i v koţních derivátech organizmů, například ve vlasech (Gilbert et al., 2004). Dále ve 

                                                 
10 Permafrost je označení pro permanentně zmrzlou půdu. Tvoří 20-25% kontinentální půdy celého světa. Setkáme se 

s ním v Rusku, Kanadě, na Aljašce, v Číně a na Antarktidě (Willerslev, 2005). 
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zkamenělé pryskyřici (Sykes, 1997), koprolitech (Wood, 2008) a mikrobiálních 

organismech (Marota and Rollo, 2002; Waggoner, 2001).  

Třetím předpokladem pro korektní práci s aDNA je zajištění správné manipulace 

s fosílií jiţ při jejím sběru. Vyplývá to z rizika kontaminace aDNA exogenní DNA, 

viz kapitola 2. 6. 1. Vědec musí být oblečen v ochranném uzavřeném oděvu, na hlavě 

mít masku a pouţívat sterilní jednorázové rukavice (Pääbo et al., 2004). Snaţí se po 

dobu manipulace s fosílií zajistit optimální podmínky pro zachování aDNA. Umístí 

fosílii do suchého, chladného, anoxického a sterilního prostředí při konstantních 

teplotách. 

Čtvrtým předpokladem je nezbytné dodrţení základních podmínek pro maximální 

uchování aDNA a splnění jasně definovaných, obecně přijímaných autentizačních 

kritérií ve všech krocích zpracování vzorků tkáně, viz 2. 6. 1. Vědci se vytrvale snaţí 

předejít degradaci aDNA nebo vzniku kontaminace. 

2. 6.  Omezení archeogenetického výzkumu 

Omezení výzkum plynou z nezbytného splění všech předpokladů, které souvisí 

s manipulací vědce s fosílií, viz 2. 5. Při špatné manipulaci s fosílií je snadné způsobit 

trvalá poškození, vedoucí k zanesení neţádoucí kontaminace. Další omezení plyne 

z malého mnoţství získané aDNA. Stará DNA je často velmi fragmentovaná na úseky 

dlouhé přibliţně 100-200 bp. V porovnání s velíkostí genů organizmů současně ţijících, 

jsou tyto úseky aţ 10x menší (Graham, 2007). V neposlední řadě archeogenetický 

výzkum limituje jeho finanční náročnost. Vědec musí mít k dispozici vybavení 

ultra-sterilní laboratoře, která musí být opatřena uzavřeným ventilačním systémem 

a měl by být zajištěn konstantní, vyšší tlak vzduchu. Kaţdou noc by mělo docházet 

k ozáření povrchů UV zářením, povrchy by měly být navíc pravidelně čištěny 

detergenty, které odstraňují neţádoucí DNA. Reagencie, nářadí a vzorky musí být před 

pouţitím očištěny například ultra-filtrací (30 a 50 Daltnů), UV-radiací (45W, 72 hodin), 

autoklávováním (pečení při 180°C, 12 hodin), kyselinou (2,5 M HCl, 48 hodin) 

a chlornanem sodným (5%, 48 hodin) (Willerslev and Cooper, 2005). Samozřejmostí 

jsou přístroje, jako je termocykler, centrifuga, sekvenátor. Poslední omezení plyne 

z nutnosti opakování experimentu v jiné laboratoři, kde musí být nezávisle ověřeny 

získané výsledky. 
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2. 6. 1. Autentizační kritéria 

Chceme-li zjistit konkrétní empirické údaje, je nutné při výzkumu aDNA dodrţovat 

relevantní opatření. Jejich vynecháním nebo nedbalostí nelze dosáhnout potřebných 

výsledků a se zvýšenou pravděpodobností dochází ke kontaminaci vzorků. Nutná 

kritéria pro zajištění věrohodnosti výzkumu: 

a) Ověření místa nálezu a datování vzorku. Nejprve by se mělo ověřit, zda je místo 

diageneze slučitelné s místem přetrvání DNA. Známým, ale v současnosti jiţ 

nepouţívaným diagenetickým testem je zhodnocení stupně racemizace některých 

aminokyselin.  V biosyntéze proteinů se uplatňují pouze L-enantiomery. Stupněm 

racemizace se rozumí proces, kdy dochází po smrti buňky v proteinech k přeměně 

L-aminokyselin na D-aminokyseliny, dokud nejsou přítomny tyto dva typy eantiomerů 

ve vzorku ve stejném mnoţství. Proces závisí na teplotě, přítomnosti vody a kovových 

iontů (Schweitzer, 2004). Jedna z nejrychlejších racemizací probíhá u asparagové 

kyseliny (Asp), v široké teplotní škále. Rychlosti racemizace pro Asp se pouţívají 

k predikci pravděpodobnosti nálezu původní DNA (Marota and Rollo, 2002).  Mezi 

další racemizační metody patří hydrolýza proteinů, růst racemizace – D/L poměr, 

a komprese mezi aminokyselinami (Chelomina, 2006). Principiálně mohou být metody 

racemizace pouţity i k datování stáří fosílie (Waggoner, 2001). Jinou metodou, která 

můţe slouţit ke stejnému účelu je pyrolýza, ale příliš se k empirickým korelacím pro 

aDNA nepouţívá. Provádí se plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií 

(Poinar and Stankiewicz, 1999). 

b) Dekontaminace vzorku a laboratorního vybavení, viz 2. 5.  Po umytí svrchní vrstvy 

je třeba ji odstranit, neboť vzorek tkáně musí být získán z vnitřní strany materiálu. 

Povrch této části materiálu je nutné ozářit UV zářením (Hofreiter et al., 2001). 

c) Zamezení kontaminace laboratoře od exogenní DNA. V prostředí jsou uvolněné 

neviditelné kapénky aerosolů, jejichţ koncentrace molekul DNA můţe být vyšší neţ 

koncentrace molekul u extrahované aDNA ve velmi dobře zpracovaném vzorku. Bez 

opatření proti vzájemné kontaminaci PCR produktů se mohou amplikony šířit po celé 

laboratoři, coţ způsobí izolování nesprávných amplifikačních produktů (Hebsgaard et 

al., 2005). 
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d) Fyzické oddělení vzorku od možného kontaminantu. Aby byla sníţena moţnost 

kontaminace, v laboratořích je umoţněn pouze tzv. jednosměrný pohyb, coţ znamená 

výhradně z pre-PCR do post-PCR (Pääbo et al., 2004). 

e) Kontrola extrakce a amplifikace. Před amplifikací by měla být provedena negativní 

kontrola extrakce. Odlišíme tak kontaminaci vzniklou během extrakce a přípravy PCR. 

Dále by měly být provedeny tři po sobě následující amplifikace bez přidaného templátu. 

Pokud je na začátku PCR molekul méně neţ 1000, je velmi pravděpodobné, ţe vzorek 

nebude obsahovat ţádoucí aDNA. Provedení po sobě následujících třech amplifikací 

nám pomůţe zjistit, jestli vzorek aDNA obsahuje a neobsahuje-li kontaminaci 

způsobenou kombinací nukleotidů (Pääbo et al., 2004). 

f) Porovnávání délky amplifikované DNA. Fosilní DNA je velmi fragmentovaná a její 

průměrná délka nepřesahuje velikost 100 aţ 200 bp. Největší podíl získané DNA by se 

měl pohybovat přibliţně v oblasti mezi 40-500 bp (Chelomina, 2006). 

g) Klonování produktů amplifikace a sekvenování klonů. Slouţí ke zjištění poměru 

endogenních a exogenních sekvencí, podílu vzniklých chyb a detekci přítomnosti 

jaderné DNA vmezeřené do mtDNA (Hofreiter et al., 2001). 

h) Biochemické analýzy. Na základě posouzení sloţení vzorku a zjišťování rozsahu 

diagenetických přeměn v aminokyselinách můţeme získat nepřímý důkaz o moţnosti 

přeţití DNA ve vzorku (Nielsen-Marsh, 2002). Při analýzách lidských pozůstatků 

musíme předpokládat, ţe by mohlo dojít ke kontaminaci moderní DNA a to jak při 

sběru fosílie a nesprávném pouţití náčiní, tak při jakémkoliv kontaktu s člověkem 

(pracovníci muzea, vědečtí pracovníci). Práce s lidskými ostatky je proto velmi obtíţná. 

Vhodnou negativní kontrolou amplifikace lidské DNA mohou být zvířecí 

pozůstatky (Pääbo et al., 2004). 
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3.  VYUŢITÍ METOD ARCHEOGENETIKY VE 

FYLOGENETICE NIŢŠÍCH OBRATLOVCŮ 

3. 1.  Fylogenetika ţab 

Amphibia (Obojživelníci). Otázka příbuznosti mezi Gymnophiona (Červoři), 

Caudata (Ocasatí) a Anura (Ţáby) doposud nebyla vyřešena. Byly provedeny 

fylogenetické analýzy pomocí jaderných a mitochondriální genů pro rRNA, kdy bylo 

zjištěno, ţe jsou Gymnophiona blízce příbuzní s Caudata (Feller and Hedges, 1998), jak 

je vidět z  Obr. 2 b). Komplexní analýza mitochondriálního genomu zástupců skupin 

Caudata, Gymnophiona a Anura ovšem odpovídá tvrzení, ţe jsou Caudata a Anura 

sesterskou skupinou (Zardoya and Meyer, 2001), viz Obr. 2 a). Doposud nejrozsáhlejší 

provedená fylogenetická analýza obojţivelníků byla zveřejněna v roce 2006 a byla 

zhotovena na základě sekvencí jaderné i mitochondriální DNA (Frost et al., 2006). 

Později někteří vědci zpochybňují tuto analýzu a vystupují se 

zjištěním pravděpodobného pochybení, zejména ve vnitřním členění Anura 

(Vences, 2007).  

 

a)     b) 

 

 

 

 

Anura. V minulosti byla fylogeneze ţab zaloţena především na morfologických 

znacích, například páteřním centru, stehenním svalstvu a chrupu. Duellman (1975) dělí 

ţáby do dvou skupin, Archeobatrachia a Neobatrachia (Duellman, 1975). Tato studie 

byla ale problematická, protoţe byly všechny zařazené skupiny povaţovány za 

monofyletické a bylo zde aplikováno pouze několik znaků (Ford and 

Obr. 2 Naznačení příbuzenských vztahů mezi obojţivelníky podle dvou různých hypotéz. Obr. a) vysvětluje bliţší 

příbuznost mezi ocasatými obojţivelníky a skupinou ţab, obr b) vysvětluje bliţší příbuzenské vztahy mezi ocasatými 

a skupinou červorů. Převzato a upraveno z (Zardoya and Meyer, 2001.) 
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Cannatella, 1993). V moderní biologii vědcům morfologické studie jiţ neposkytují 

přesvědčivé řešení fylogenetických vztahů (Ford and Cannatella, 1993; Duellman and 

Trueb, 1986). Ukazuje se, ţe jsou Archaeobatrachia parafyletickým taxonem 

a v následujících studiích byl zařazen i taxon Mesobatrachia, jak ukazuje Tabulka 2. 

Molekulární analýzy provedené na základě mtDNA indikují monofylum skupiny 

Archeobatrachia (Hay et al., 1995). Přestoţe jiţ bylo monofylum Archeobatrachia 

zpochybněno, jiní autoři se shodují na tom, ţe jsou Neobatrachia monofyletickou 

skupinou (Hoeg et al., 2004). 

 

Duellman (1975) Laurent (1979) Dubois (1983) Hay et al (1995) 

    

Archeobatrachia 
Discoglossoidea 

Leiopelmatidae 
Discoglossidae 

Pipoidea 
Paleobatrachidae  
Pipidae 
Rhinophrynidae 

Pelobatoidea 
Pelobatidae 
Pelodytidae 

Neobatrachia 
Bufonoidea 

Myobatrachidae 
Leptodactylidae 
Bufonidae 
Brachycephalidae 
Rhinodermatidae 
Dendrobatidae 
Pseudidae 
Hylidae 
Centrolenidae 

Archeobatrachia 
Discoglossoidea 

Leiopelmatidae 
Discoglossidae 

Mesobatrachia 
Pipoidea 

Paleobatrachidae 
Pipidae 
Rhinophrynidae 

Pelobatoidea 
Pelobatidae 
Pelodytidae 

Neobatrachia 
Bufonoidea 

Rheobatrachidae 
Myobatrachidae 
Sooglossidae 
Leptodactylidae 
Phyllobatidae 
Bufonidae 

Brachycepholidae 
Rhinodermatidae 

Archeobatrachia 
Discoglossoidei 

Discoglossoidea 
Leiopelmatidae 
Discoglossidae 

Pipoidei 
Pipoidea 

Pipidae 
Rhinophrynidae 

Pelobatoidea 
Pelobatidae 
Pelodytidae 

Ranoidei 
Hyloidea 

Rheobatrachidae 
Myobatrachidae 
Sooglossidae 
Leptodactylidae 
Dendrobatidae 
Bufonidae 
Brachycephalidae 
Rhinodermatidae 

Archeobatrachia 
Leiopelmatidae 
Discoglossidae 
Pipoidea 

Rhinophrynidae 
Pipidae 

Peleobatoidea 
Pelobatidae 
Pelodytidae 

Neobatrachia 
Ranoidea 

Ranidae 
Mantellidae 
Microhylidae 
Hyperoliidae 

Sooglossidae 
Bufonoidea 

Myobatrachidae 
Heleophrynidae 
Leptodactylidae 
Pseudidae 
Dendrobatidae 

Microhyloidea Pseudidae Pseudidae Rhinodermatidae 
Microhyloidae Hylidae Hylidae Bufonidae 

Ranoidea Centrolenidae Centrolenidae Hylidae 
Sooglossidae Pelodryadidae Pelodryadidae Centrolenidae 
Ranidae Microhyloidea Microhyloidea  
Hyperoliidae Microhylidae Microhylidae  
Rhacophoridae Ranidae Ranoidea  

 Hyperoliidae Ranidae  
 Ranidae Rhacophoridae  
 Hemisidae Arthroleptidae 

Hyperoliidae 
Hemisidae 

 

    

 

Tabulka 2 Přehled vývoje klasifikace vnitřního členění taxonu Anura. Převzato a upraveno z (Hoeg et al., 2004; 

Hay et al., 1995; Duellman, 1975; Duellman and Trueb, 1986) 
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Pipa, Paleobatrachus. Rod Paleobatrachus, běţný rod v období třetihor, je členem 

skupiny Paleobatrachidae, jediné vymřelé skupiny ţab. Paleobatrachus se objevil 

v Evropě během svrchní křídy a během oligocénu a miocénu se zde stal běţným rodem 

(Hossini and Rage, 2000). Jedná se o skupinu ţab úzce vázanou na vodní prostředí, coţ 

jí pravděpodobně zabránilo migrovat na dlouhé vzdálenosti. Ve středním pleistocénu 

pravděpodobně z důvodu velmi nepříznivých environmentálních podmínek tato skupina 

vyhynula (Rage and Roček, 2003). V 19. století bylo zjištěno, ţe jsou Paleobatrachidae 

pravděpodobně blízce příbuzní k Pipidae (Cope, 1865 ex Roček, 2003). Toto je dodnes 

akceptováno. Paleobatrachidae a Pipidae se ovšem ve své biostratigrafii 

a paleogeografii liší. Nejstarší Paleobatrachidae byli objeveni ve svrchní křídě v Evropě, 

ale Pipidae po uplynulém období střední křídy nikdy neosídlili severní kontinenty. Této 

migraci zabránilo Tethys. Paleobatrachidae mají primitivní anatomické znaky (např. pět 

párů ţeber), coţ bylo odvozeno i u časných Pipidae (spodní křída, Izrael). Anatomické 

odlišnosti, jako centrum obratlů (procoelní u Paleobatrachus, opistocélní u všech 

Pipidae) byly pravděpodobně zakládány jiţ u časných křídových zástupců skupiny 

Pipidae (Roček, 2003). Přestoţe je moţné archeogenetické metody aplikovat ve 

výzkumu fosílií starých maximálně jeden milion let (v rozporu s údajným výskytem 

fosilního rodu Paleobatrachus), je zde snaha vědců nalézt metody, které umoţní 

rozřešení fylogenetických vztahů těchto dvou linií. 

3. 2.  Potenciál výzkumu ţab v archeogenetice 

Žáby v archeologii. Studiu obojţivelníků se v archeologii dostává jen velmi malé 

pozornosti. Drobné kosti ţab jsou snadno v rámci výzkumu ztraceny.  K jejich objevu je 

nutná aplikace metod jemného prosévání a floatace, coţ se při práci ve výkopech běţně 

neprovádí. Pokud se najdou kosti obojţivelníků, je většinou velmi obtíţné identifikovat, 

zda patří do období odpovídajícího stáří výkopu, neboť je u ţab velmi běţné, ţe dojde 

k jejich pohřbení během hibernace. (Kyselý, 2008). Některé archeologické studie se 

u ţab zabývají biomolekulami. Jejich uchování závisí na úzkých vztazích mezi proteiny 

(zejména kolagen) a minerálními komponentami (uhlíkatá forma hydroxyapatitu) a na 

podmínkách uloţení. Při osteologickém výzkumu se zjistilo, ţe kosti jsou vhodným 

materiálem pro získání dobře uchovaných biomolekul a nevykazují napadení 

mikrobiálními organizmy (Nielsen-Marsh, 2002). Existují studie upozorňující na 
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zvyšující se tendenci archeologů věnovat se výzkumu spojenému s mtDNA 

(Pääbo, 1991). 

Žáby v archeogenetice. Archeogenetický výzkum ţab je úzce spjatý 

s archeologickými nalezišti. Výzkum fosilních obojţivelníků je ve srovnání se studiem 

savců nesrovnatelně obtíţnější. Bylo rozpoznáno téměř 100% druhů moderních savců 

z období pleistocénu, z celkového fosilního záznamu ale nebylo nalezeno více neţ 11% 

ţijících rodů obojţivelníků (Carroll, 1984 ex Carroll, 1997). To vyplývá jak 

z pouţívaných strategií při archeologických výkopech, tak z klimatických podmínek, 

které zde v minulosti panovaly (Roček and Šandera, 2008). Analýzy, které umoţní 

získat aDNA z velmi malého mnoţství fosilního materiálu, který není morfologicky 

identifikovatelný, mají velký potenciál dosáhnout v oblasti výzkumu ţab 

a obojţivelníků důleţitého uplatnění. 

3. 3.  Molekulární metody vyuţívané v archeogenetice  

Extrakce a izolace. U obojţivelníků získáme velmi kvalitní DNA z ledviny nebo 

svaloviny, obvykle si ale vystačíme s odstřihnutým koncem ocásku nebo částí prstu. 

Často lze izolovat DNA i z muzejního materiálu (Chelomina, 2006), dobrým zdrojem 

DNA jsou hlavně tkáně uchovávané v lihu, naopak izolace DNA, ze vzorků, které přišly 

do styku s formaldehydem (pouţívá se pro fixaci hydrobiologických vzorků) je 

nemoţná. Fixace tkání ve formaldehydu vede k velmi silné degradaci DNA (Zima et al., 

2004). 

Při izolaci DNA se nejprve inkubuje tkáň. Provede se to tak, ţe tkáň osušíme 

v termostatu při 37°C od etanolu. Přidáme TNES pufr (Tabulka 3) a proteinkinázu 

(pronázu nebo proteinkinázu K), která rozloţí polypeptidy na menší jednotky, čímţ 

obnaţí DNA. Inkubace se provádí při 50-55°C a to několik hodin aţ 1-2 dny. K izolaci 

se pouţívá celá řada různých protokolů, jako jsou komerčně vyráběné kity (soupravy 

chemikálií a zkumavek na extrakci), které jsou finančně poměrně nákladné (Quiagen 

group, 2006). Dalším ze způsobů, jak získat DNA, je působení látkami, které degradují 

kontaminanty. Proteiny se z buněčného extraktu odstraní tak, ţe se s buněčným 

extraktem smíchá směs fenolu a chloroformu v poměru 1:1. Tato organická 

rozpouštědla sráţí proteiny. Nukleové kyseliny zůstanou ve vodném roztoku. Ve vodné 

vrstvě spolu s DNA zůstává i RNA, která se odstraní ribonukleázami, které RNA 
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degradují na ribonukleotidové podjednotky (Brown, 2007). Do chloroformu se přidává 

izoamylalkohol, který sniţuje tvorbu pěny a ulehčuje separaci fází. Také fenol bývá 

před extrakcí upraven několikanásobným promícháním se speciálním pufrem. Je však 

moţné zakoupit i předem upravenou směs fenolu a chloroformu, kterou lze rovnou 

pouţít (Zima et al, 2004). Další metody izolace DNA jsou například iontoměičová 

chromatografie, adsorpční metoda, kolonková metoda, metody vyuţívající 

guanidinových solí a vysolovací metody (Brown, 2007).  

 

 Na množství 200 ml Finální koncentrace 

Tris 2 ml 1 M pH 7,5 10 mM 

NaCl 5 ml 5 M 125 mM 

EDTA-2Na 2 ml 0,5 M pH 7,5 10 mM 

SDS 10 ml 10% 0,5 % 

Močovina 48,05 g 4 M 

 

Tabulka 3 TNES je močovinový pufr pouţívaný při inkubaci tkáně. Je sloţen z látek, jako jsou Tris (HCl), pufrační 

sloţka (pH 8,0) pouţívaná k uchování DNA, SDS (sodium dodecylsulfát), detergent, který rozbíjí membrány buněk a 

rozpouští membránové fosfolipidy. EDTA (ethylendiamintetraoctová kyselina),  chelatační činidlo, které vyvazuje 

všechny ionty fungující jako kofaktory pro funkci enzymů pracujících s DNA (například DNázy, DNA polymerázy). 

 

Amplifikace. Selektivní amplifikaci vybraných oblasti molekuly DNA umoţňuje 

PCR (Schweitzer, 2004). Amplifikuje se in vitro poţadovaný specifický úsek DNA, 

přičemţ mnoţství původního vzorku můţe být extrémně malé (Borková, 2011). 

Amplifikaci obvykle provádí enzym Taq DNA polymeráza
11

, která odolává denaturaci, 

k níţ dochází vlivem vysoké teploty (D´Abbadie, 2007). Amplifikace se zahájí přidáním 

enzymu k templátu DNA, na který se předtím navázaly primery (oligonukleotidy, které 

hybridizují s molekulou DNA, kaţdý s jedním vláknem dvoušroubovice a ohraničují 

úsek, který má být amplifikovaný). Správná volba primerů je jedním z nejdůleţitějších 

předpokladů úspěšné PCR (Hebsgaard, 2005). Směs se následně zahřeje na 92-95°C po 

dobu 30 s, aby se nově syntetizovaná vlákna od templátu oddělila a zchladíme na 

45-60°C po dobu 30 s, aby se na příslušných místech hybridizovalo více primerů. Taq 

polymeráza nyní katalyzuje syntézu DNA při teplotě 72°C, kdy délka trvání této fáze 

závisí na délce syntetizovaného fragmentu (pro kratší fragmenty 200-500 bp dostačuje 

30 s). Cyklus denaturace, hybridizace a syntéza se opakuje 20-40x, coţ vede k syntéze 

aţ několika milionů kopií amplifikovaného fragmentu DNA (Zima, 2004).  

                                                 
11

 Enzym izolovaný z termofilní gramnegativní bakterie Thermus aquaticus, která je při vysokých 

teplotách stabilní. 
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Amplifikaci DNA můţe komplikovat přítomnost inhibitorů PCR. Jsou to chemické 

látky, které sniţují účinnost reakce nebo ji úplně znemoţňují (Borková et al., 2011). 

Vyskytují se ve vzorku samotném (vápenaté ionty, kolagen, fosfát v kosti) nebo do něj 

pronikají z okolního prostředí (huminové kyseliny, polysacharidy, těţké kovy, fenolické 

látky). Některé inhibitory lze odstranit extrakčně-purifikačními metodami (například 

agaróza s nízkou teplotou tání, promývání v hydroxidu sodném), jiné analýzu ukončí. 

(King et al., 2009; Rohland and Hofreiter, 2007). 

Vzorek reakční směsi obvykle analyzujeme pomocí gelové elektroforézy (agaróza, 

polyakrylamid nebo jejich směs). Gelové elektroforézy se vyuţívá k potvrzení 

správného průběhu amplifikace (Kalmár, 2000). Jedná se o techniku vyuţívající rozdílů 

v elektrickém náboji k rozdělení molekul ve směsi. Molekuly DNA mají negativní 

náboje a po umístění do elektrického pole proto migrují směrem k pozitivnímu pólu 

(anodě). Rychlost migrace je určena velikostí molekul  DNA - čím je molekula menší, 

tím rychleji se pohybuje (Schweitzer et al., 2008). Velikost molekul DNA, které mohou 

být separovány, je daná sloţením gelu (pro molekuly v rozmezí 1-300 bp se pouţívá 

přibliţně 0,3 mm tenký prouţek 40% polyakrylamidového gelu s extrémně malými 

póry). Pro přesné zjištění velikosti molekul se pouţívá matematického vztahu 

, kde D je vzdálenost, kterou molekula urazila, M je molekulová 

hmotnost, a a b jsou konstanty závislé na podmínkách elektroforézy (Brown, 2007). 

Amplifikovaný fragment by se po obarvení etidium bromidem měl objevit jako 

samostatný prouţek. 

Klonování. Následně je produkt PCR vloţen do plazmidového či bakteriofágového 

vektoru. V tomto kroku mohou nastat komplikace, neboť fragmenty amplifikované 

pomocí PCR mají tzv. tupé konce. Taq polymeráza má tendenci přidávat dodatečný 

nukleotid, obvykle adenosinový, ke konci kaţdého vlákna, které nasyntetizuje. 

Dvouvláknový produkt PCR nemá tupé konce a většina 3´konců má jednonukleotidové 

převisy. Ty mohou být odstraněny exonukleázami, není ovšem zajištěno, ţe enzymy 

nezpůsobí poškození konců molekul. Pouţívá se proto speciální vektor nesoucí 

tymidinové převisy nebo se navrhují primery obsahující restrikční místa, které ale 

nemohou hybridizovat s molekulou templář (Brown, 2007). DNA syntetizovaná 

Taq polymerázou není vţdy přesnou kopií templátové molekuly, neboť tato polymeráza 
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nemá reparační aktivitu
12

. Vysoký stupeň chybování Taq polymerázy se stává důleţitým 

faktorem při klonování produktů PCR (D´Abbadie, 2007).  

Sekvenování. Byly vyvinuty dvě odlišné techniky sekvenování. Metodu terminace 

řetězců objevil F. Sanger a A. R. Coulson, metodu specifické chemické degradace 

objevil A. Maxam a W. Gilbert. Dnes se prakticky veškeré sekvenování provádí 

metodou terminace řetězce, protoţe chemikálie pouţívané u druhé metody jsou toxické 

a představují tak pro vědce zdravotní nebezpečí. Hlavním důvodem převahy metody 

terminace řetězců je ale relativní jednoduchost, s jakou můţe být automatizována. Místo 

radioaktivního značení se zde vyuţívá fluorescenčních značek, které se připojují 

k dideoxynukleotidům. Molekuly ukončené různými dideoxynukleotidy identifikujeme 

díky charakteristickým fluorescenčním signálům pomocí speciálního snímacího 

systému. Sekvence DNA je pak čtena s pomocí počítače (Brown, 2007). Pro aDNA je 

velmi vhodné pouţití pyrosekvenace 454 (Ţák, 2009) a to hned z několika důvodů. 

Molekula je amplifikovaná izolovaně od dalších molekul, coţ částečně vylučuje 

kompetici templátů, která se často objevuje, kdyţ je dohromady amplifikováno velké 

mnoţství DNA.  Dalším důvodem je usnadnění čtení 100-200 bp dlouhých sekvencí 

DNA a moţnost rychlého přečtení informace (Green et al., 2006). 

3. 4.  Molekulární evoluce na úrovni sekvence DNA 

Analýza DNA nám dává moţnost určit příbuzenské vztahy a změřit relativní 

rychlost evoluce taxonomických skupin. To je obzvlášť důleţité u skupin, které nemají 

kompletní fosilní záznam (Carroll, 1997). 

V průběhu generací se vlivem mutací hromadí ve struktuře DNA změny, které jsou 

zdrojem variability a evolučních novinek na úrovni druhu. Bez jejich existence by se 

biologická evoluce v průběhu času zastavila. Mutace se mohou akumulovat a sekvence 

nukleotidů se můţe měnit. Mutace z hlediska toho, jak ovlivňují biologickou zdatnost 

jejich nositele, dělíme na selekčně pozitivní (výhodné, uţitečné), mutace selekčně 

negativní (nevýhodné, škodlivé) a mutace selekčně neutrální. Studium genetického 

driftu poskytuje údaje, které umoţňují vymezit i kategorii mírně negativních mutací 

(vliv na biologickou zdatnost je sice záporný, ale je zároveň natolik slabý, ţe o jejich 

osudu rozhoduje spíše genetický drift či genetický draft). Většina mutací je selekčně 

                                                 
12

 Schopnost DNA polymerázy opravovat chyby tak, ţe se k nim resyntetizuje správná sekvence.  
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neutrálních a mírně negativních. Dále mutace rozdělujeme podle fyzické povahy na 

bodové (na úrovni nukleotidů), řetězcové (na úrovni úseků DNA), chromozomové (na 

úrovni chromozomů) a genomové (na úrovni celého genomu) (Flégr, 2009).  

Při zpracování sekvencí DNA jsou nejvýznamnější bodové mutace. Jedná se 

o nukleotidové substituce, delece a inzerce. Základním evolučním procesem působícím 

na úrovni sekvence DNA je záměna jednoho nukleotidu jiným, nukleotidová substituce. 

Dochází k ní nejčastěji při replikaci DNA. Nukleotidové substituce se dělí na tranzice 

a transverze. Při tranzici se mění pyrimidinový nukleotid v jiný pyrimidinový 

a purinový v jiný purinový. Transverze jsou záměny pyrimidinového za purinový 

nukleotid   opačně. Existují čtyři moţné tranzice a osm moţných transverzí.  U mtDNA 

se vyskytují častěji tranzice neţli transverze (Kocher et al., 1989).  

Rychlost nukleotidové substituce je závislá na mnoha činitelích. Rozlišuje se proto 

mutační rychlost, tj. počet mutací vznikajících v dané pozici za časovou jednotku 

u všech členů populace bez ohledu na to, jestli se přenáší do další generace a rychlost 

substituční, tj. frekvenci, s jakou se v evoluci fixují mutace v dané pozici či v daném 

úseku DNA za časovou jednotku (Flégr, 2009). Substituční rychlost je číselně rovná 

mutační rychlosti, přesto se obě hodnoty od sebe liší, neboť se do další generace přenáší 

jiný počet mutací, neţ jaký vzniká. Záleţí na tom, o jakou selekční mutaci se jedná. 

Většina mutací je selekčně neutrálních nebo negativních (Carroll, 1997). 

Mutační rychlost se liší záměnami určitého nukleotidu v jiný, coţ je dáno jejich 

mechanismem těchto záměn. Častější jsou tranzice neţli transverze. Nekódující oblasti 

jsou proto obecně bohatší na A a T, neboť dochází často k záměnám G za A a C za T. 

Některé sekvence DNA inklinují k rychlejší změně (tzv. hotspots), jako například 

u ţivočichů dinukleotid CG, měnící se na TG. Tyto sekvence se mohou lišit u různých 

skupin organizmů, zřejmě závislostí na různých reparačních mechanismech DNA. 

Postupem evoluce se v případě substituce nukleotidů mění rychleji intergenové oblasti. 

Sekvence v kódující a regulační oblasti mají tzv. funkční omezení (Bejdák, 2006). 

V čase se u těchto sekvencí akumuluje menší mnoţství mutací neţ u sekvencí bez 

funkčního omezení. Rychlost vývoje můţe být v různých oblastech genu různá. Rozdíly 

jsou i mezi samotnými geny, mohou být konzervativní (výsledná aminokyselina je 

nahrazena aminokyselinou podobných fyzikálně-chemických vlastností) nebo se 

u jiných genů sekvence mohou měnit s vyšší frekvencí. Pozice mutace mohou působit 
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na změnu smyslu kodónu. Z tohoto hlediska se substituce dělí na synonymní (nemění 

smysl kodónu, nesmyslné) a nesynonymní (mění smysl kodónu) (Flégr, 2009). 

Substituce ve třetí pozici kodónu jsou obvykle synonymní, v první pozici jen ojediněle 

a ve druhé pozici jsou vţdy nesynonymní. Druhá pozice kodónu je tak velice 

konzervativní (Bejdák, 2006). 

V sekvenci DNA dochází vedle nukleotidových substitucí i k delecím a inzercím, 

vznikajícím mnohdy chybou při replikaci. Nejsou tak časté jako substituce, proto se 

příliš nevyuţívají při fylogenetických rekonstrukcích. Problematizují ale seřazení 

sekvencí před samotným rozborem, v sekvencích se v důsledku jejich působení 

vyskytují prázdná místa. Platí zde také funkční omezení, mohou totiţ zapříčinit inzerci 

či deleci kodónu, změnit čtecí rámec sekvence. To můţe mít negativní vliv na funkci 

kódovaného proteinu. Tyto mutace jsou odstraněny negativní selekcí. Máme-li dva 

druhy, které se vyvíjí nezávisle ze společného předka, rychlost vývoje homologické 

sekvence DNA (například pro určitý gen) se u nich můţe lišit. Tato rychlost se mění 

i v rámci jedné sekvence v průběhu času. Vyvíjející se sekvence DNA můţe být 

povaţována za molekulární hodiny, které jsou stochastické (náhodně mění rychlost 

chodu). V rámci delších časových úseků je však průměrná rychlost stabilní. Toho se dá 

vyuţít k odhadu doby, kdy se dva nebo více druhů diverzifikovaly od společného 

předka. Odhad bude poměrně spolehlivý, kdyţ bude tato doba delší (Graur, 2000).  

Pro fylogenetickou analýzu je nutné zvolit vhodný úsek DNA. Sekvence, které se 

vyvíjí rychleji (s vyšším počtem nukleotidových substitucí) jsou vhodné na niţší 

taxonomické úrovni a sekvence s niţším počtem změn (konzervativní sekvence) se 

pouţívají pro vyšší úrovně taxonů. Důvod je takový, ţe se v rychle vyvíjejících se 

sekvencích hromadí substituce na stejné pozici a fylogeneticky významná informace 

zaniká. Odlišnosti v rychlosti tranzicí a transverzí se hodnotí odděleně. Pozicím je 

moţné přiřadit různou váhu podle typu změny. To se projeví při porovnání sekvencí 

rozdílnými výsledky neţ u sekvencí, kterým váha nebyla přiřazena. Tyto parametry 

bývají součástí různých evolučních studií, které nám následně umoţní srovnání 

evolučních vztahů mezi různými taxony. Nevýhodou tohoto studia při 

archeogenetickém výzkumu je obtíţná dostupnost sekvencí DNA u vyhynulých jedinců 

(Carroll, 1997). 
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3. 5.  Laboratorní praxe je předpokladem pro aplikaci metod 

archeogenetiky 

Nezbytným předpokladem pro aplikaci archeogenetických metod, jsou podrobné 

znalosti struktury a dynamiky DNA a technik molekulární biologie. Proto mi bylo ve 

spolupráci s Laboratoří genetiky ryb Ústavu ţivočišné fyziologie a genetiky AV ČR 

v.v.i. v Liběchově umoţněno vyzkoušet si práci s nemodelovým organismem 

a zástupcem niţších obratlovců (jeseter Acipenser ruthenus). Toto laboratorní cvičení 

mi mělo přiblíţit práci se starším vzorkem tkáně niţšího obratlovce a alespoň částečně 

tak napodobit podmínky při při studiu v archeogenetice jinak velmi vzácných vzorků.  

Mým cílem bylo izolovat DNA z pokusného vzorku a zhodnotit míru a výtěţnost za 

pouţití dvou různých metod extrakce. DNA jsem extrahovala dvěma odlišnými 

metodami,  fenol-chloroformovou metodou a pouţitím kitu DNeasy Blood and Tissue 

od firmy Qiagen (Qiagen, 2006). Kvalitu izolované DNA jsem ověřila pomocí gelové 

elektroforézy (1,8% agaróza), jak znázorňuje  

Obr. 3. Studovaný vzorek jsem smíchala pro vizualizaci UV světlem s interkalující 

barevně značenou látkou s obchodním označením GelGreen. Následně jsem měla 

moţnost zobrazit získané výsledky na digitálním dokumentačním 

zařízení-transiluminátoru. Vysokomolekulární DNA byla mírně degradovaná u vzorku 

zpracovaného fenol-chloroformovou metodou, avšak výtěţnost této metody byla 

výrazně vyšší ve srovnání s kitem, coţ mohlo mít různé příčiny: špatné uchování tkáně 

způsobující degradaci DNA, nedostatečná inhibice DNáz, nedostatečné dodrţení 

pracovního postupu. 

 

Obr. 3 Elektroforetogram, 1,8% agaróza. Izolace DNA jesetera 

malého (Acipenser ruthenus) dvěma metodami, fenol-chloroformovou 

(dva pruhy vlevo) a pouţitím kitu (dva pruhy vpravo). Úplně vpravo 

„ţebřík“ o stupnici 100bp (původní M. Teliščaková). 
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4.  ZÁVĚR 

 

Výzkum aDNA jiţ několik desítek let vzbuzuje velký zájem. Nebývalé pozornosti se 

jí dostává především v posledních 25 letech, vzhledem k rozvíjejícím se technikam 

molekulární biologie, resp. molekulární paleontologie a zvyšující se pravděpodobností 

izolace aDNA (Chelomina, 2006). V roce 1984 se poprvé výzkumníkům podařilo 

úspěšně izolovat starou mtDNA. Následně se objevuje velké mnoţství často klamných 

analýz. O deset let později se vědci pokusili izolovat aDNA dinosaura starého 

80 mil. let, nicméně byla zde zjištěna kontaminace a analýza nemohla být věrohodná 

(Shapiro and Cooper, 2002). V současné době jiţ nejsou analýzy aDNA  

zpochybňovány a nemusí čelit přísné kritice ze strany odborné veřejnosti, protoţe 

existují jasně stanovená, přísně dodrţovaná autentizací kritéria. Přestoţe je 

pravděpodobnost izolovat aDNA nízká, skutečnost, ţe by se podařilo získat tak 

informativní materiál o vymřelých organismech je esenciálním východiskem pro 

objasnění často spekulativních hypotéz.  

V této práci byla nastíněna problematika fylogenetiky ţab, se zaměřením na 

vyhynulou skupinu Palaeobatrachidae a recentní skupinu ţab Pipidae. Pokud by se 

podařilo najít fosilní pozůstatky paleobatrachidů pozdního stáří s potenciálem zachování 

aDNA (tzn. například mladší neţ 700 tisíc let popřípadě ještě mladší), mohla by být tato 

skupina teoreticky vhodným objektem pro archeogenetický výzkum, díky moţnosti 

přímého porovnání s recentní skupinou Pipidae. Podobně však můţe jako vhodný 

příklad slouţit ke zpracování pomocí metod molekulární paleontologie jakýkoliv jiný 

jiţ vyhynulý ţivočich, u kterého se předpokládají příbuzenské vztahy s recentní 

skupinou ţivočichů.  
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