
Zwierzęta stanowią integralny element 
życia człowieka od samego początku 

jego istnienia, pełniąc różne funkcje, któ-
re zmieniały się na przestrzeni kolejnych 
epok. Pierwotnie postrzegano je jako źró-
dło pożywienia, konkurentów w zdobywa-
niu pokarmu, jak i drapieżników stano-
wiących nieustanne zagrożenie. Relacje 
te przybrały inną formę m.in. w neolicie 
(ok. 4 tys. lat temu), kiedy to Homo sapiens 
porzucił koczowniczy tryb życia i zajął się 
hodowlą zwierząt, otaczając je szczególną 
opieką i troską (1). Poza interakcjami mię-
dzy światem ludzi i zwierząt przynoszą-
cymi wymierne korzyści dla tych pierw-
szych, należy wspomnieć również o innym 
aspekcie zwierzęcości w pradziejach. Już 
w okresie paleolitu (ok. 15 tys. lat temu) 
można doszukiwać się początków tote-
mizmu, czyli wierzeń w mistyczną więź 
jaka łączy człowieka z otaczającą go fau-
ną (2). W świetle tych przekonań zwie-
rzęta uznawano za przodków i opieku-
nów danej społeczności, istoty nadrzędne, 
które należało chronić i czcić. O koegzy-
stencji i roli świata zwierzęcego w kształ-
towaniu dziejów ludzkości świadczą od-
najdywane w stanowiskach archeologicz-
nych szczątki, głównie kostne. Te liczące 
niekiedy setki tysięcy lat ślady minionego 
życia są przedmiotem badań archeozoolo-
gii, interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy 
łączącej humanistów z przedstawiciela-
mi nauk przyrodniczych. Celem prowa-
dzonych w ramach tej dyscypliny badań 
jest odtworzenie dawnych relacji: czło-
wiek – zwierzę wraz z ich konsekwencja-
mi dla obu stron. Archeo zoologia określa 
zatem znaczenie fauny w rozwoju kulturo-
wym człowieka, jak i wpływ jednostki ludz-
kiej na cechy biologiczne zwierząt, przede 

wszystkim udomowionych (3). Za ojca tej 
dyscypliny uznaje się szwajcarskiego anato-
ma Ludwiga Rütimeyera, którego pierwsza 
praca traktująca o zwierzęcych szczątkach 
pojawiła się w 1860 r. Podwaliny pod roz-
wój polskiej archeozoologii położył God-
fryd Ossowski, publikując w 1881 r. wyniki 
ekspertyz materiałów faunistycznych od-
nalezionych w kamiennych grobach kul-
tury pomorskiej (3, 4).

Przedmiot badań archeozoologicznych

Domeną archeozoologii, jak już wcze-
śniej wspomniano, są szczątki zwierzęce, 
a przede wszystkim kości, zęby, muszle, 
pancerze oraz tkanki keratynowe tj.: ko-
pyta, pazury, rogi, skóry, sierść. W przy-
padku najczęściej odkrywanych szczątków 
ssaczych dokonuje się ich kwalifikacji, bio-
rąc pod uwagę znaczenie, jakie stanowiły 
dla ówczesnego człowieka. Najliczniejszą 
grupę stanowią szczątki pokonsumpcyjne, 
charakteryzujące się silną fragmentacją, 
obecnością śladów wskazujących na ob-
róbkę mięsa (np. filetowanie, rąbanie, skó-
rowanie tuszy) oraz zróżnicowaniem ana-
tomicznym i gatunkowym (3, 5). Znacz-
nie rzadziej odnajdywane, bo mniej liczne 
są szczątki zwierząt ofiarnych. Wyjątko-
wość, powtarzalność, brak uzasadnień 
praktycznych oraz znamiona działania 
nieprzypadkowego to cechy pozwalające 
na odróżnienie zwierzęcych pochówków 
od szkieletów będących pozostałością po 
zwierzętach padłych w następstwie cho-
roby, które to zakopywano ze względów 
higienicznych (3, 6). Odrębną katego-
rię materiałów faunistycznych stanowią 
wyroby z  surowców pochodzenia zwie-
rzęcego. Z kości oraz poroży wykonywa-
no ozdoby (amulety, tarczki do zawiesze-
nia na szyi), narzędzia pracy i broń (gro-
ty włóczni, siekiery, topory), przedmioty 
codziennego użytku (igły, łyżki, wiesza-
ki, grzebienie), jak i te związane z rozryw-
ką (kości do gry, instrumenty) czy prze-
mieszczaniem się (łyżwy, płozy do sanek). 
Większość tych wyrobów była wytwarzana 
z surowca kościanego zwierząt dzikich, co 
wynikało z większej ich twardości w po-
równaniu z kośćmi zwierząt domowych. 
Z wyjątkiem kręgów, mostka i miednicy 

wykorzystywano niemalże każdy element 
zwierzęcego szkieletu (3).

Standardowe metody badawcze 
archeozoologii

Badania zwierzęcych szczątków kostnych 
prowadzone są wieloetapowo. W pierw-
szej kolejności wykonywana jest analiza 
makroskopowa, obejmująca identyfika-
cję zoologiczną (gatunkową) i anatomicz-
ną, szacowanie wieku osobniczego, okre-
ślenie płci, a niekiedy także pory roku za-
bicia zwierzęcia. Ponadto dokonuje się 
identyfikacji zmian patologicznych kości 
i zębów, będących wynikiem wad wrodzo-
nych (np. wielorożność u owiec), chorób 
(np. stan zapalny okostnej), a także urazów 
mechanicznych (złamania, pęknięcia ko-
ści) o charakterze naturalnym, jak i antro-
pogenicznym (np. ślady po przebiciu kości 
strzałą). Odrębną grupą anomalii widocz-
nych na kośćcu są ślady działalności czło-
wieka związane z obróbką rzeźniczą i ku-
linarną, konsumpcją mięsa, aktywnością 
rękodzielniczą oraz praktykami kultowy-
mi. W przypadku kości spalonych, znacz-
nie pofragmentowanych lub wręcz roz-
drobnionych, ocena makroskopowa staje 
się bezużyteczna i ustępuje miejsca tech-
nikom mikroskopowym (preparatyka hi-
stologiczna szlifów kostnych). W kolejnych 
etapach ekspertyzy archeozoologicznej wy-
korzystywane są metody osteometryczne 
– pomiary kości (długościowe, szeroko-
ściowe, średnice, cięciwy) oraz wagowe 
(3, 7). Dopełnienie przedstawionej meto-
dyki stanowią techniki obrazowania, takie 
jak fluorescencja rentgenowska (X-ray flu-
orescencje – XRF), analiza dyfrakcji rent-
genowskiej (X-ray diffraction – XRD) czy 
tomografia komputerowa (8, 9). Różnorod-
ność informacji możliwych do uzyskania 
za pomocą wymienionych metod badaw-
czych ujęto w tabeli 1.

Nieustanny proces rozwoju problema-
tyki badań archeozoologicznych stawia co-
raz to nowe zadania. Oprócz tradycyjnej 
metodyki ukształtowanej na fundamen-
tach archeologii, niezbędne stało się in-
terdyscyplinarne spojrzenie na zwierzę-
ce szczątki. Stąd narodziła się współpra-
ca archeozoologii z genetyką. Materiały 
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faunistyczne odnajdywane podczas wyko-
palisk archeologicznych bądź będące ele-
mentami zbiorów muzealnych z końcem 
XX wieku zaczęły trafiać do laboratoriów, 
gdzie za pomocą technik genetyki mole-
kularnej zaczęto uzyskiwać z nich infor-
macje zaszyfrowane w postaci sekwencji 
nukleotydów DNA. Russel Higuchi, prze-
prowadzając w 1984 r. pionierską izola-
cję DNA z tkanki skórnej kwagi (wymar-
ły podgatunek zebry stepowej), stworzył 
zupełnie nową perspektywę badań arche-
ozoologicznych (10).

Charakterystyka kopalnego DNA

DNA w kontekście archeozoologii, a więc 
izolowany post mortem ze zwierzęcych 
szczątków określany jest mianem kopalne-
go lub antycznego (ancient DNA – aDNA). 
Jego analiza jest znacznie trudniejsza i dużo 
bardziej wymagająca pod względem me-
todycznym niż praca z materiałem gene-
tycznym pochodzącym z żywych komórek. 
Wynika to z zachodzących tuż po śmierci 
organizmu procesów degradacji kwasów 
nukleinowych. W pierwszej kolejności do-
chodzi do zmian ciągłości łańcucha DNA 
pod wpływem uwalnianych z lizosomów 
endonukleaz, które hydrolizują wiązania 
fosfodiestrowe (11). Rozkład ten wspie-
rają z czasem mikroorganizmy (bakterie, 
grzyby) oraz drobne bezkręgowce glebowe. 
Innego typu efektem degradacji są zmia-
ny zachodzące w DNA wskutek procesów 
biochemicznych – hydrolitycznych i oksy-
dacyjnych. W przypadku tych pierwszych, 
dochodzi do pękania wiązania N-glikozy-
dowego łączącego cukier (deoksyrybozę) 
z zasadą azotową, w następstwie czego do-
chodzi do oderwania puryny lub pirymi-
dyny (rzadziej). Powstające w ten sposób 
tzw. miejsca AP (apurinic/apyrimidinic) 
mogą być przyczyną utraty ciągłości łań-
cucha DNA (12, 13). Pod wpływem czą-
steczek wody dochodzi również do rozry-
wania wiązania pomiędzy grupą aminową 
i pierścieniem zasady azotowej, co prowa-
dzi do jej deaminacji. Większą wrażliwość 
na tego typu modyfikacje wykazują pirymi-
dyny – cytozyna i jej pochodna 5-metylo-
cytozyna (12). Z kolei uszkodzenia oksyda-
cyjne DNA wynikają z destrukcyjnego cha-
rakteru cząsteczek tlenu. Jego reaktywne 
formy, tj. nadtlenek wodoru, anion ponad-
tlenkowy oraz jon hydroksylowy, atakują 
wiązania w obrębie pierścienia piranozo-
wego cukru oraz purynowego i pirymidy-
nowego zasady azotowej, prowadząc do 
ich fragmentacji (14). Wśród zmian, jakim 
ulegają cząsteczki DNA post mortem, nale-
ży wymienić także sieciowanie wewnątrz 
i międzycząsteczkowe. Zjawisko to pole-
ga na tworzeniu wiązań krzyżowych typu 
DNA – DNA lub DNA – białko, w efek-
cie czego powstają nietypowe struktury 

przestrzenne, uniemożliwiające polime-
razie dostęp do matrycy (15).

Procesy degradacyjne kopalnego DNA 
kształtowane są przez liczne czynniki fizy-
kochemiczne środowiska. Autorzy wielu 
prac wskazują, iż czynniki te mają zdecy-
dowanie większy wpływ na stopień uszko-
dzenia aDNA, aniżeli czas, jaki minął od 
momentu śmierci organizmu (16, 17, 18). 
Kluczowe znaczenie dla jakości antyczne-
go DNA ma temperatura (19). Im niższe 
jej wartości, tym w lepszym stanie zacho-
wany jest materiał genetyczny. Dane lite-
raturowe wskazują, iż skuteczną izolację 
aDNA uzyskuje się w przypadku 50–80% 
próbek pobranych ze szczątków pochodzą-
cych z wiecznej zmarzliny, 23–67% z ob-
szarów o umiarkowanych warunkach at-
mosferycznych, a jedynie 2–4% z terenów 
o gorącym i suchym klimacie (20). Oprócz 
niskiej temperatury, czynnikami spowalnia-
jącymi proces degradacji kwasów nukleino-
wych jest: wysokie stężenie soli, niska za-
wartość kwasów humusowych i fulwowych 
w glebie oraz raptowne osuszenie środo-
wiska zalegania zwłok, a następnie szcząt-
ków zwierzęcia (21, 22). Natomiast nieko-
rzystnie na czas przetrwania matrycy DNA 
wpływa promieniowanie UV odpowie-
dzialne za tworzenie wiązań krzyżowych 
między resztami tyminy oraz wspomnia-
ne wcześniej mikroorganizmy, cząstecz-
ki wody i tlenu (21, 23). Nie bez znacze-
nia dla jakości aDNA są czynności związa-
ne z wydobywaniem i przechowywaniem 
szczątków. Melanie Pruvost, przeprowa-
dzając analizę genetyczną dwóch fragmen-
tów tej samej kości wydobytych z wykopa-
liska w znacznym odstępie czasu (60 lat), 
udowodniła, że lepszej jakości, a więc le-
piej zachowany jest DNA poddawany ana-
lizie tuż po wydobyciu szczątków z ziemi 
niż izolowany z przechowywanych przez 
lata zbiorów archeozoologicznych (24). Do-
świadczenie Pruvost oraz innych badaczy 
(25) wskazują zatem na konieczność depo-
nowania szczątków w stałej, niskiej tempe-
raturze, podobnie jak ma to miejsce w wa-
runkach naturalnych, w ziemi.

Analiza aDNA

Analiza genetyczna materiałów archeozoo-
logicznych w większości przypadków doty-
czy mitochondrialnego DNA ( mtDNA; 26). 
Znacznie większa liczba jego kopii w po-
równaniu z DNA jądrowym daje większą 
szansę wyizolowania namnażalnych frag-
mentów kopalnej matrycy (27). Ponad-
to cząsteczki tego organellowego kwasu 
deoksyrybonukleinowego chronione są 
przed działaniem czynników degradacyj-
nych błoną mitochondrialną, co zapewnia 
jego lepszą jakość. Istotną cechą mtDNA, 
zwłaszcza dla badań populacyjnych i ewo-
lucyjnych jest jego dziedziczenie wyłącz-
nie w linii żeńskiej, bez rekombinacji. Ze 
względu na brak wymiany mitochondrial-
nego materiału genetycznego, mogłoby wy-
dawać się, że sekwencje  mtDNA są wyso-
ce konserwatywne, a tymczasem charakte-
ryzują się one znacznym zróżnicowaniem 
(27, 28). Cząsteczki mtDNA wykazują oko-
ło dziesięciokrotnie wyższe tempo mutacji 
w porównaniu z jądrowym DNA, a uwa-
runkowane jest to aktywnością reaktyw-
nych form tlenu (RFT) powstających w łań-
cuchu oddechowym, brakiem białek histo-
nowych oraz niską wydajnością systemów 
naprawy DNA w mitochondriach (29, 30). 
Substytucje nukleotydowe występujące 
najliczniej w obrębie regionu kontrolnego 
(control regionp – CR) pozwalają na cha-
rakterystykę zmienności wewnątrzgatun-
kowej, natomiast te pojawiające się w kon-
serwatywnych sekwencjach genów kodu-
jących białka (np. cytochrom b, oksydaza 
cytochromowa I) odzwierciedlają zróżni-
cowanie międzygatunkowe. Genom mi-
tochondrialny stanowi zatem cenne na-
rzędzie analiz filogenetycznych, jak i filo-
geograficznych (31, 32), przy czym pozwala 
on na odtwarzanie jedynie genealogii żeń-
skiej. Natomiast do śledzenia rodowodów 
ojcowskich wykorzystywany jest niepodle-
gający rekombinacji mejotycznej chromo-
som Y, przekazywany przez ojców wyłącz-
nie męskim potomkom (33). Identyfikacja 
polimorfizmu markerów tego heterosomu 

Metoda Uzyskane dane

Makroskopowa struktura gatunkowa hodowanych zwierząt, struktura pogłowia i tuszy, 
wiek oraz płeć ubijanych zwierząt, sezon ubijania zwierząt, rodzaje 
schorzeń/chorób, wiedza pradawnych społeczeństw z zakresu zoohigieny 
i weterynarii, proces udomowienia zwierząt, techniki kulinarne, 
rękodzielnicze oraz zachowania kultowe

Mikroskopowa identyfikacja gatunkowa, rozróżnianie zwierząt udomowionych i dzikich, 
zmiany chorobowe, struktura wiekowa hodowanych zwierząt

Osteometryczna struktura płci w stadzie, wielkość ciała, wysokość w kłębie, morfotyp

Wagowa masa ciała zwierząt, wielkość produkcji mięsnej

Obrazowania – rentgenografia, 
tomografia komputerowa

zmiany patologiczne, identyfikacja gatunkowa, struktura wiekowa, 
gęstość kości – zmiany zachodzące podczas procesów tafonomicznych

Tabela 1. Informacje uzyskane w wyniku zastosowania określonej metody badawczej zwierzęcych szczątków 
kostnych (opracowanie własne na podstawie 7, 8)
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stanowi jeden z aspektów analizy aDNA 
zlokalizowanego w jądrze komórkowym. 
Innym celem, dla którego przeprowadza się 
izolację jądrowego DNA z materiałów ar-
cheozoologicznych, jest identyfikacja płci 
(chromosom X i Y u ssaków, W i Z u pta-
ków), co ma szczególne znaczenie w przy-
padku kości zwierząt młodych, o niezazna-
czonym jeszcze dymorfizmie lub w znacz-
nym stopniu pofragmentowanych, których 
ocena makroskopowa jest utrudniona lub 
niemożliwa (34, 35).

Podstawowym narzędziem w rękach ge-
netyków zajmujących się kopalnym DNA 
jest opracowana przez Mullisa i Faloona 
w 1987 r. łańcuchowa reakcja polimerazy. 
PCR umożliwia amplifikację wybranych 
fragmentów DNA nawet ze śladowych jego 
ilości zachowanych w kopalnym materiale 
(36). Długość amplifikowanych fragmen-
tów aDNA mieści się zwykle w przedzia-
le  100–150 par zasad, co nie reprezentu-
je znacznej wartości poznawczej. W przy-
padku dobrze zachowanych próbek DNA 
i zastosowania starterów do zachodzących 
na siebie fragmentów, możliwe jest jednak 
uzyskanie dłuższych sekwencji (37). Ze 
względu na niewielką ilość otrzymywanych 
matryc kopalnego DNA, konieczne jest za-
stosowanie większej liczby cykli PCR w po-
równaniu z amplifikacją współczesnego 
materiału genetycznego (35). Istotną kwe-
stią jest dobranie odpowiedniej polimerazy 
DNA, która mimo licznych uszkodzeń czą-
steczek aDNA powinna wykazywać wyso-
ką dokładność odtwarzania informacji ge-
netycznej (38). Nie bez znaczenia jest rów-
nież właściwe zaprojektowanie starterów, 
co wymaga znajomości konkretnych frag-
mentów genomu. W przypadku wymarłych 
gatunków zwierząt startery dobierane są 
do sekwencji genów organizmów najbli-
żej z nimi spokrewnionych (28). Przeło-
mem w badaniach kopalnego DNA było 
zastosowanie zmodyfikowanej reakcji am-
plifikacji DNA w postaci multiplex PCR. 
Ta nowa technika, polegająca na namna-
żaniu wielu różnych fragmentów DNA 

podczas jednej reakcji, umożliwiła otrzy-
mywanie dłuższych amplikonów w porów-
naniu z konwencjonalnym (simplex) PCR 
(26). Dzięki zastosowaniu multiplex PCR 
możliwe stało się uzyskanie sekwencji ca-
łych genomów mitochondrialnych, takich 
jak pierwszy mitogenom plejstoceńskiego 
mamuta, mastodonta (39, 40) czy niedź-
wiedzia jaskiniowego (41).

O  ile PCR jest rutynową i  łatwą pod 
względem technicznym metodą anali-
zy DNA żyjących współcześnie organi-
zmów, to w przypadku kopalnych matryc 
jej zastosowanie jest znacznie trudniejsze 
i wymaga szczegółowej wiedzy oraz do-
świadczenia ze strony badacza. Wynika to 
z dwóch faktów. Po pierwsze, cząsteczki 
aDNA ulegają procesom degradacyjnym, 
które prowadzą do fragmentacji uniemoż-
liwiającej ich powielenie lub modyfikacji 
zmieniających strukturę chemiczną za-
sad DNA, czego skutkiem jest błędne od-
czytanie pierwotnej sekwencji (np. w wy-
niku hydrolitycznej deaminacji cytozyna 
ulega zmianie do uracylu, a więc podczas 
amplifikacji pojawia się tranzycja G → A; 
18). Po drugie, polimeraza DNA podczas 
amplifikacji znacznie łatwiej powiela na-
wet nieznaczne ilości współczesnego, nie-
zdegradowanego materiału genetycznego 
niż DNA kopalnego. Stąd też przeprowa-
dzanie reakcji PCR antycznego DNA wią-
że się z wysokim ryzykiem kontaminacji 
(42). Zanieczyszczeniem analizowanych 
prób może być ludzki materiał genetycz-
ny pochodzący od archeozoologów zaj-
mujących się wydobywaniem i badaniem 
odnalezionych szczątków oraz genetyków 
analizujących je już w laboratorium (43). 
W przypadku materiałów faunistycznych 
większy jednak problem stanowi egzogen-
ny DNA zwierząt współczesnych, repre-
zentujących badany gatunek (44). Konta-
minacja obcym DNA jest równoznaczna 
z uzyskaniem fałszywych wyników, dlate-
go też praca z kopalnym materiałem wy-
maga skrupulatnego przestrzegania regu-
laminu, który obejmuje zarówno warunki 

techniczne, jakie powinno spełniać labo-
ratorium aDNA (fizyczne odseparowanie 
od laboratorium współczesnego DNA, od-
dzielne pomieszczenie dla każdego etapu 
pracy z aDNA, wyposażenie m.in. w sys-
tem wentylacji, lampy UV, filtry HEPA), jak 
i wytyczne dotyczące personelu (obowiązek 
noszenia odzieży ochronnej – kombinezo-
ny, maseczki, rękawiczki; przemieszczanie 
się pomiędzy poszczególnymi pracownia-
mi antycznego DNA wraz z rosnącym gra-
dientem stężenia aDNA) oraz specjalnego 
przygotowania sprzętu laboratoryjnego 
i odczynników (16, 45). Należy zaznaczyć, 
że wymogi przeciwdziałające zanieczysz-
czeniu kopalnego DNA skierowane są nie 
tylko do laborantów, ale i osób mających 
jako pierwsze kontakt z przeznaczonymi do 
badań szczątkami. Uważa się, że częściej do 
kontaminacji dochodzi właśnie podczas ich 
wydobywania, aniżeli w trakcie analiz labo-
ratoryjnych (46). Wdrażanie wyżej wymie-
nionych zasad do praktyki pracy z aDNA 
nie gwarantuje sukcesu w postaci wiary-
godnych wyników. W związku z tym nie-
odzownym etapem badań kopalnych ma-
tryc DNA jest weryfikacja autentyczności 
uzyskanych sekwencji, czemu służą spre-
cyzowane kryteria (tab. 2).

Powielone w wyniku reakcji PCR frag-
menty DNA stanowią materiał wyjściowy 
dla dalszych analiz. Zasadniczym etapem 
badań aDNA jest poznanie jego sekwen-
cji nukleotydowej. Pierwsze cząsteczki ko-
palnego DNA poddawano sekwencjono-
waniu metodą terminacji łańcucha, zwa-
ną również metodą Sangera. Technika ta 
charakteryzuje się jednak niską przepusto-
wością, co przy odczytywaniu większych 
części genomu jest równoznaczne z wyso-
kimi kosztami. Ponadto sam proces przy-
gotowania próbek do analizy, szczególnie 
w przypadku aDNA, jest zwykle mało wy-
dajny i czasochłonny (27). Wprowadzenie 
bardziej efektywnych technik sekwencjo-
nowania nowej generacji (next generation 
sequencing – NGS) było punktem przeło-
mowym w historii badań kopalnego DNA. 

Kryterium Ocena

Fizyczne odseparowanie laboratorium aDNA od laboratoriów współczesnego 
materiału genetycznego

tak

Kontrola negatywna dla izolacji i amplifikacji DNA tak

Analiza wielkości otrzymanych produktów PCR sekwencje > 1000 pz wskazują na obecność egzogennego DNA

Określanie liczby kopii aDNA za pomocą real-time PCR początkowa liczba cząsteczek < 1000 może świadczyć o kontaminacji

Llonowanie produktów PCR w wektorach bakteryjnych + sekwencjonowanie 
uzyskanych klonów

umożliwia określenie ilości sekwencji endo- i egzogennych oraz liczby zmian 
będących następstwem uszkodzeń aDNA

Powtarzalność wyników analiza aDNA pochodzącego od tego samego osobnika, przeprowadzona 
w dwóch niezależnych ośrodkach powinna dać identyczne wyniki

Określenie stopnia racemizacji aminokwasów jako pośrednia metoda oceny 
stopnia zachowania DNA

tak

Sens filogenetyczny analizowanych sekwencji tak

Tabela 2. Kryteria brane pod uwagę podczas weryfikacji autentyczności wyników badań aDNA (opracowanie własne na podstawie 47)
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Jedna z pierwszych technologii NGS zosta-
ła opisana w 2005 r. i niemal natychmiast 
wdrożono ją do laboratoriów aDNA. Jako 
pierwszy rezultaty swojej pracy z zasto-
sowaniem NGS przedstawił Poinar i wsp. 
(48), publikując wyniki sekwencjonowa-
nia DNA jądrowego mamuta włochatego. 
Uzyskany genom (13 mln p.z.) był 480 razy 
większy w porównaniu z ówczesnymi osią-
gnięciami – 27 tys. p.z. DNA niedźwiedzia 
jaskiniowego (49). Obecnie istnieje kilka 
komercyjnie dostępnych platform do se-
kwencjonowania, spośród których zastoso-
wanie w badaniach antycznego DNA znala-
zła platforma Roche (454) FLX oraz Illumi-
na (Solexa; 27). Wykorzystano je m.in. do 
odczytania sekwencji genomu tura (50), ty-
grysa tasmańskiego (51) oraz nowozelandz-
kiego moa (52). Techniki te, w przeciwień-
stwie do konwencjonalnej metody Sangera, 
umożliwiają jednoczesne sekwencjonowa-
nie nawet miliona fragmentów DNA (53).

Jakich informacji dostarcza 
analiza genetyczna 
zwierzęcych szczątków?

Skoncentrowani na analizie materiałów 
faunistycznych archeozoolodzy dzięki im-
plementacji technik genetyki molekularnej 
w ramy dotychczas stosowanej metody-
ki, pokonali szereg problemów, z którymi 
tradycyjne metody (anatomiczno-morfo-
logiczne) nie były w stanie się uporać. Co 
więcej, analiza DNA wymarłych zwierząt 
znacznie przyspieszyła rozwój wiedzy z za-
kresu ewolucji gatunków, filogenetyki czy 
filogeografii. Porównując wyniki sekwen-
cjonowania najstarszego genomu, należą-
cego do konia z wczesnego środkowego 
plejstocenu, z  sekwencjami DNA konia: 
Przewalskiego, ze środkowego plejstoce-
nu, współczesnego, jak i osła, odtworzo-
no przebieg ewolucji rodzaju Equus (54). 
Genom koni (54, 55), jak i owiec (56), świń 
(57) czy psów (58, 59) niejednokrotnie 
poddawany jest analizom mającym na celu 
wyjaśnienie zagadnienia, jakim jest proces 
udomowienia zwierząt. Równie dużo uwa-
gi poświęca się przedstawicielom plejsto-
ceńskiej megafauny, m.in. mamutom i no-
sorożcom włochatym, bizonom oraz wo-
łom piżmowym (60). Oprócz dociekania 
przyczyn wielkiego plejstoceńskiego wy-
mierania, genetycy próbują odtworzyć hi-
storię ewolucyjną tych zwierząt. Analiza 
sekwencji pełnych genomów mitochon-
drialnych pozyskanych ze zlokalizowa-
nych w różnych częściach świata szcząt-
ków mamuta, ujawniła istnienie w prze-
szłości jego dwóch podgatunków, a także 
udowodniła bliskie pokrewieństwo Mam-
muthus primigenius ze współcześnie ży-
jącym słoniem indyjskim (42, 61, 62). Na 
podstawie mtDNA udało się zrekonstru-
ować zależności filogenetyczne również 

takich wymarłych ssaków, jak niedźwiedź 
jaskiniowy (63), lemur olbrzymi (64), le-
niwiec naziemny (65) czy tygrys kaspijski 
(66). Kolejną grupą danych, jakie skrywa 
aDNA, są informacje na temat zmienno-
ści genetycznej dawnych populacji, ich 
liczebności oraz poziomu migracji. Na 
podstawie tej wiedzy można wniosko-
wać i przewidywać losy współcześnie ży-
jących zwierząt, co jest szczególnie istotne 
w przypadku gatunków zagrożonych wy-
ginięciem. Analiza kopalnego DNA sta-
nowi zatem nie tylko narzędzie pozna-
wania historii minionego świata ożywio-
nego, ale również źródło wskazówek dla 
ochrony współczesnego środowiska na-
turalnego (42).
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Reaktywne formy tlenu (RTF) są nie-
odłączną częścią oddychania komór-

kowego. Głównym miejscem ich powsta-
wania są mitochondria, gdzie podczas 
przenoszenia elektronów i protonów na 
tlen dochodzi często do tzw. przeciekania 
i tlen nie ulega całkowitej czteroelektro-
nowej redukcji. Wśród reaktywnych form 
tlenu można rozróżnić m.in. wolne rod-
niki: anionorodnik ponadtlenkowy (O2

·-) 
oraz rodnik hydroksylowy (·OH), a także 
związki, które wolnymi rodnikami nie są, 
np. nadtlenek wodoru (H2O2). Szczególnie 
niebezpieczny jest rodnik hydroksylowy 

(·OH), który reaguje w miejscu powsta-
nia z pierwszą napotkaną cząsteczką. Inne 
RFT, choć cechują się mniejszą reaktyw-
nością, mogą przemieszczać się od miej-
sca powstania i wchodzić w  reakcję ze 
strukturami komórkowymi, takimi jak 
białka i  lipidy (1) prowadząc do ich pe-
roksydacji. Proces ten jest szczególnie 
niebezpieczny ze względu na jego kaska-
dowy charakter. Końcowymi produkta-
mi tej reakcji są m.in. aldehydy (dialdehyd 
malonowy – MDA, 4-hydroksynonenal – 
HNE), które wchodzą w reakcje z innymi 
strukturami komórkowymi i  wykazują 

również działanie mutagenne oraz tera-
togenne (2, 3, 4).

Wyjątkowo wrażliwa na peroksyda-
cję jest błona komórkowa, w skład której 
wchodzą nienasycone kwasy tłuszczowe. 
Jeśli zostanie zaburzona jej dwuwarstwo-
wa struktura lipidowa, to następuje utra-
ta funkcji ochronnej, na skutek czego za-
nika nieprzepuszczalność dla niektórych 
związków. Mimo szkodliwego działania 
nadmiaru RFT, fizjologiczne ich stężenia 
są niezbędne do prawidłowego funkcjono-
wania żywych organizmów (5), ponieważ 
biorą one udział w walce z drobnoustroja-
mi w stanach zapalnych (6), pełnią funkcję 
cząsteczek sygnałowych (7), a także odgry-
wają istotną rolę w prawidłowym funkcjo-
nowaniu układu rozrodczego (8).

Organizm jest wyposażony w system 
antyoksydantów, którego zadaniem jest 
utrzymanie RFT w bezpiecznych grani-
cach. Należą do niego białkowe antyok-
sydanty będące enzymami antyoksydacyj-
nymi i drobnocząsteczkowe antyoksydan-
ty niebiałkowe.
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