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Práce se vzorky pro analýzu DNA 

J. Pavelka 

 

Úvod 

Archeogenetiku jako vědní obor bychom nejspíše měli chápat jako mezioborovou 

spolupráci archeologie a genetiky, vymezenou nejenom časově směrem do minulosti, ale 

související současně se zkoumáním lidského světa  (Pavelka a Šmejda 2007). 

Většina doposud publikovaných archeogenetických studií vychází z 

mapování recentních populací. Tento stav vyplývá jednak z přirozené výhody práce 

s čerstvým biologickým materiálem, který je snadno dostupný a izolace a kvalita DNA z něj 

dnes nepůsobí větší problémy. Druhý možný přístup studuje tzv. aDNA (tj. archaickou, 

ancient DNA), extrahovanou ze vzorků získaných archeologickým výzkumem, kde je 

v ideálním případě k dispozici lokalizace nálezu v geografickém prostoru a na časové ose. 

Tyto studie jsou cenné zachycením autentické situace v daném archeologickém kontextu; 

jejich úspěšnost ale závisí na řadě limitujících faktorů jiného druhu. Práce s recentním i 

historickým materiálem má tedy svou nezastupitelnou roli a obě cesty se navzájem doplňují a 

případně korigují (Pavelka a Šmejda 2007). 

 

Ancient DNA (aDNA) 

            Studium historické DNA (ancient DNA - aDNA) provází dva hlavní problémy: 

degradace DNA v průběhu času a kontaminace starých vzorků moderní DNA (O’Rourke a 

kol. 2000; Hofreiter a kol. 2001; Kaestle - Horsburgh 2002). 

Po smrti organismu je DNA z jeho buněk postupně rozkládána a ničena. Na tomto 

procesu mají podíl lysozomální nukleázy, chemické změny (oxidace, hydrolytické změny 

bází), mikroorganismy, houby, hmyz a další faktory. Přesto může být za příznivých podmínek 

část původní DNA dlouhodobě zachována ve stavu umožňujícím extrakci a analýzu (viz 

Hofreiter a kol. 2001; Paabo a kol. 2004; Rídl - Sládek 2004; Binladen a kol. 2006). Během 

procesu degradace se řetězce DNA rozpadají do stále menších kusů. To znamená, že 

v případě aDNA je nutno na rozdíl od recentních vzorků pracovat s krátkými úseky molekul, 

které obvykle nepřesahují 100–300 párů bází. Kromě fragmentarizace existuje ještě další typ 

postmortálního poškození DNA. Jedná se o modifikace a změny nukleotidů v lokálním 

zachovalém vlákně DNA spontánními chemickými reakcemi, zejména hydrolýzou a oxidací 

(Hofreiter a kol. 2001). Aplikace běžných metod molekulární biologie v té podobě, v jaké 

funguje na recentním materiálu, vyžaduje v případě analyzování vzorků archeologického stáří 

určité změny a speciální přístupy. Každý vzorek přitom může mít zcela specifický charakter, 

daný zejména průběhem tafonomických procesů a formování archeologických komplexů.  
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Řadu problémů při analýze aDNA odstraňuje 

PCR1 metoda, která umožňuje namnožit vybrané molekuly DNA do potřebného množství. 

Teoreticky stačí jedno vlákno úseku, který chceme analyzovat. Velkým nebezpečím je však 

kontaminace vzorku cizorodou DNA. Toto riziko je zřejmě nejvážnější v případě studia 

lidských pozůstatků, se kterými se během výzkumu a následného zpracování nálezů dostávají 

do přímého kontaktu příslušníci stejného biologického druhu. Enzymy polymerázy a 

specifické primery2 při PCR reakci nerozpoznají rozdíl mezi moderní a historickou aDNA a 

snadněji multiplikují moderní DNA, která je v lepším stavu a někdy může být jejich molekul 

v kontaminovaném vzorku větší množství (Pavelka a Šmejda 2007). Při studiu archaické 

DNA z živočišných pozůstatků je zřejmě situace ohledně nebezpečí kontaminace mnohem 

menší, zvláště pokud vybíráme primery pro PCR amplifikaci tak, aby nemohlo dojít k 

namnožení odpovídající lidské DNA (Yang - Watt 2005). Pro patogenetické aDNA studie 

bakteriálních druhů mohou kontaminace také přicházet z úzce příbuzných druhů z půdy a 

okolního prostředí (Greenblatt a kol. 2003). V tomto případě mohou PCR techniky specificky 

využívat takové DNA markery, jenž jsou schopny rozlišit jeden patogenní druh od druhého - 

kontaminujícího (Yang - Watt 2005). Riziko vzájemné kontaminace mezi vzorky není zvláště 

u nálezů starých několik tisíc let příliš vysoké, což vyplývá z malého zbytkového obsahu 

DNA v takových vzorcích. Přesto je lepší vzorky pečlivě oddělovat. Riziko kontaminace PCR 

produktu závisí na způsobu práce v laboratoři a způsobu prevence (Yang - Watt 2005). 

    Pomocí aDNA je možno řešit poměrně široké spektrum otázek, které se s vývojem 

nových metodik a celkovým pokrokem molekulární biologie jistě bude dále rozšiřovat. 

V současnosti lze pomocí aDNA zejména stanovit pohlaví jedince, přítomnost specifického 

genu či kombinace genů, stanovit příbuznost, identifikovat z nalezených zbytků druh 

organismu, případně rozlišit pozůstatky konkrétního jednotlivce, u některých importů určit 

provenienci a první zajímavé výsledky také přináší molekulární paleopatologie. 

 

Pokyny pro práci s aDNA v laboratoři a v terénu 

Základní zásady v nedávné době shrnuli Yang a Watt (2005). Podle nich by mělo být 

dodržováno několik podmínek:  

1. V aDNA laboratoři (přesně řečeno tam, kde dochází k extrakci DNA ze starých vzorků) by 

se nemělo pracovat s moderní DNA. 

2. Je třeba zabezpečit amplifikovanou DNA, aby se nemohla smíchat s historickými aDNA 

vzorky.  

                                                 

1 PCR (polymerase chain reaction) - polymerázová řetězová reakce: Metoda při které dochází k selektivnímu 

zmnožení (amplifikaci) určitých úseků DNA. Provádí se tak, že namícháme do roztoku směs nukleové kyseliny, 

nukleotidů, termostabilní DNA polymerázy a dvou primerů přisedajících k opačným řetězcům DNA, které mezi 

sebou ohraničují úsek, který chceme zmnožit. Roztok v opakovaných cyklech zahřejeme na denaturační teplotu, 

ochladíme na teplotu, při které dojde k nasedání primerů na řetězce DNA a zahřejeme na teplotu, při které 

dochází k nejefektivnější replikaci DNA. V každém takovém cyklu se počet přítomných molekul ohraničených 

oběma primery zdvojnásobí, tak dochází k nárůstu geometrickou řadou. 

 

2 Primer pro PCR (polymerase chain reaction): jeden ze dvou krátkých specifických úseků DNA 

(oligonukleotidů), které nasedají na odpovídající místo na řetězci DNA (podle příslušného párování bází) a 

umožňují zmnožení úseku nukleové kyseliny mezi nimi při PCR reakci. 
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3. Vzorky je nutno ochránit před kontaminací, která 

hrozí od ostatních vzorků, zpracovávaných dříve nebo současně v laboratoři. 

4. Pokud se pracuje s lidskou DNA, zabránit přenosu DNA technického personálu do aDNA 

vzorků. Při práci s rostlinným a zvířecím materiálem existuje rovněž nebezpečí kontaminace 

vzorků, původcem mohou ale být například potraviny, pylový spad apod. 

Dále uvádí Yang a Watt (2005) několik dalších bezpečnostních opatření: ideálně by mělo být 

v aDNA laboratoři vybavení a oddělená místnost výlučně pro preparaci kostí a DNA extrakce. 

PCR reakce musí probíhat ve fyzicky oddělené PCR laboratoři nebo prostoru. Vzduch by měl 

pod tlakem procházet přes UV-HEPA filtry, pracovní stoly by měly být sterilizovány 

ultrafialovým zářením a veškerá zařízení důkladně čištěna. Technický personál by měl nosit 

ochranné pomůcky (laboratorní oděv, rukavice a roušky). Kombinací těchto opatření se riziko 

kontaminace výrazně snižuje, ale nelze ho považovat za nulové.  

Musíme také počítat s faktem, že pokud některý vzorek nebyl primárně ošetřen se záměrem 

budoucího provedení analýzy DNA, jsou všechny dříve vyzvednuté nálezy uchovávané v 

depozitářích, muzeích, ústavech a univerzitních sbírkách kontaminovány dnes už 

nezjistitelným počtem lidí (Richards a kol. 1995). Proto se doporučuje pracovat přednostně s 

nově nacházeným materiálem, alespoň v případě lidské aDNA. U zvířecích a rostlinných 

vzorků je riziko mnohem menší; lze se domnívat, že vzorky dříve nalezené a uchovávané jsou 

pro analýzy aDNA použitelné, i když určité riziko kontaminace samozřejmě hrozí.  

Každý vzorek má vlastní unikátní nálezovou historii od exkavace přes laboratorní zpracování 

až po uložení a úroveň jeho kontaminace je proto velmi variabilní. Jestliže je případný pokus 

o dekontaminaci vzorku příliš radikální, mohou se zničit i pozůstatky originální DNA, jestliže 

však není dostatečně účinný, pak kontaminace nebude zcela odstraněna (Kolman - Tuross 

2000) 

Pro archeology v terénu můžeme formulovat tyto pokyny, které opět uvádí Yang a Watt 

(2005):  

1. Nepokoušet se vzorky určené pro aDNA čistit, nečistoty na vzorcích mohou sloužit 

jako ochrana před kontaminací, která se může dostat do kostní tkáně, je snazší 

provádět očištění a dekontaminaci v laboratoři. 

2. Neumývat vzorky vodou, protože ta může obsahovat kontaminující DNA a 

proniknout hluboko do kostní tkáně; voda může také hydrolyticky poškodit aDNA. 

3. Jestliže je to možné, je třeba se vyvarovat přidávání konzervačních prostředků do 

vzorků, protože používané chemikálie mohou inhibovat PCR reakci a potenciálně také 

kontaminovat vzorek (viz Nicholson a kol. 2002). 

4. Je třeba uchovávat vzorky v chladu a suchých podmínkách, aby se zabránilo další 

degradaci aDNA. 

5. Historické vzorky je nutno uchovávat odděleně od moderních srovnávacích vzorků, 

aby se předešlo vzájemné kontaminaci. 

6. Je třeba měnit rukavice a čistit nebo měnit nářadí, kdykoliv pracovník přechází z 

jednoho vzorku na druhý. Vzorky mohou být individuálně uchovávány v plastových 

sáčcích nebo zkumavkách (tzv. eppendorfkách), ale pouze pokud jsou kompletně 

suché. Může být použit i papírový sáček. 

Pro analýzu stačí i malé kousky kostí, při odebírání vzorků samozřejmě nepoškozujeme části, 

které mohou být použity pro morfologické a patologické zkoušky. Jestliže je to možné, 
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odebereme na analýzu více vzorků pro 

opakovatelnost testů (DeGusta - White 1996). Různě degradovaná aDNA by mohla 

v některých případech dát odlišné výsledky, proto je zapotřebí pro získání kvalitnějších 

výsledků provést analýz více. Jakmile je odebrán z kostního materiálu vzorek pro analýzu, je 

samozřejmě možné pokračovat ve standardní laboratorní rutině (katalogizace, odeslání na 

osteologická měření apod). 

Autoři Yang a Watt (2005) doporučují pro DNA analýzu vzorky, které nejsou starší než deset 

tisíc let, samozřejmě vzorky ze zamrzlých a dlouhodobě podchlazených oblastí jako je 

Arktida a Subarktida mohou být i starší (Shapiro - Cooper 2003; Willerslev a kol. 2003). Jako 

vzorky vybíráme přednostně morfologicky dobře chráněnou tkáň jako zuby a dlouhé kosti, 

porézním kostem se raději vyhýbáme. Malé množství kostí (1–2 g) nebo jeden zub obvykle 

stačí pro jednu aDNA extrakci. Pro reprodukovatelný výsledek je nutná kolekce vzorků (viz 

výše).  

DNA ”vzorkový kit”, tedy souprava na přípravu vzorků v terénu pro budoucí analýzu DNA, 

zahrnuje jednoúčelové rukavice, čisté papírové sáčky, hliníkovou folii, roušku na ústa, 

pinzetu, plastikové jednoúčelové sáčky, čistící roztok a čisté nářadí, např. lopatku, zubní 

škrabku a jehlu. Pro nástroje na více použití je potřeba užívat 10% komerční čistící prostředek 

pro čištění nástrojů mezi jejich použitím (čistidlo musí být schopné ”ničit” DNA) (Richards a 

kol. 1995). Nástroje mohou být sterilizovány žíháním nad plynovým nebo lihovým kahanem, 

bohužel se tím ale velmi poškodí případný lesklý chromovaný povrch. 

Kosti vybrané pro analýzu DNA zabalíme jednotlivě do hliníkové folie (ale nikoliv 

hermeticky), vložíme do papírového sáčku a necháme přirozeně vyschnout. Vlhký a 

hermeticky uzavřený vzorek může způsobit množení bakterií, jenž aDNA autolyticky ničí 

nukleázami (Yang - Watt 2005). Uzavíratelné plastikové sáčky mohou sice být použity jako 

vhodná ochrana proti kontaminaci vzorků, ale až po jejich důkladném vysušení. Se vzorkem 

by měla od jeho odběru přes proces sušení až do hermetické izolace od okolního prostředí 

manipulovat pouze jedna osoba z důvodu snadné identifikace případné kontaminace. 

Při přepravě vzorků do laboratoře pro analýzu DNA musí být uchovávány označené vzorky v 

chladu a v suchých podmínkách. Ke každému vzorku by měla být vždy připojena kartička 

s historií nálezu, obsahující rovněž jména osob, jež se vzorkem přišly do přímého kontaktu. 

Pokud je prováděna analýza lidské DNA, tak by měli archeologové a všichni pracovníci, kteří 

se zúčastnili terénního výzkumu, odevzdat své vzorky DNA pro kontrolu. Jako referenční 

vzorek je možné odevzdat malé množství vlasů či chlupů s kořeny, kapku krve nebo stěr 

bukální sliznice. Nejméně náročným postupem pro odběr vzorku od archeologů se zdá být 

právě odběr stěru bukální sliznice; pomocí štětečku nebo sterilní vatové tyčinky se setře 

sliznice ústní dutiny, čímž na odběrovém materiálu ulpí buňky, ze kterých se pak izoluje 

DNA. Pro odběr můžeme použít různé speciální odběrové sady, případně použijeme sterilní 

vatové tyčinky či suché tampony ve zkumavce, běžně dostupné v lékárnách, které po odběru 

vložíme do uzavíratelného sterilního plastikového sáčku s označením zdrojové osoby.    

V laboratoři musí být nástroje na extrakci aDNA čištěny v detergentu, (detergenty jako „jar“ a 

podobně DNA nezničí, ale s jejich pomocí je možné ji z nástrojů lépe smýt),  pracovní stoly je 

třeba vytírat čistícím roztokem. Každý vzorek musí být zpracován odděleně. Při našich 

dosavadních extrakcích z kostí byl vždy celý vrtáček, pomocí něhož se odebírala část kostní 

tkáně pro extrakci aDNA, pečlivě vyžíhán v kahanu. Vodou s detergentem bylo omyto vše, co 

nemohlo být vyžíháno, a odběr do sterilní plastikové zkumavky byl prováděn na plastikové 

fólii, která byla po každém odběru měněna. Protože šlo o analýzu zvířecí DNA, existovalo 

větší nebezpečí vzájemné kontaminace mezi vzorky, než kontaminace lidskou DNA.   
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Při vlastní práci s aDNA doporučují autoři pro 

kontrolu test ze slepými vzorky, což může napomoci odhalení případné kontaminace (Yang a 

kol. 1997; Yang a kol. 2003; Yang - Watt 2005; Yang a kol. 2004). Při analýze aDNA je třeba 

dát pozor na vzorky, které mohou obsahovat směs rostlinných a živočišných pozůstatků a 

spolu nesouvisejících lidských zbytků kostí; takovéto vzorky mohou dokonce za určitých 

podmínek dát anomální DNA sekvence.  
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