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Úvod  
 Porotická hyperostóza a cribra orbitalia sú považované za stresové markery 
využívané na posúdenie zdravotného a výživového stavu jedincov historických populácií. Ide 
o najčastejšie typy lézií, ktoré boli identifikované v archeologických nálezoch ľudských 
kostrových pozostatkov. Porotická hyperostóza je definovaná ako ohraničené porotické 
oblasti na vonkajšom povrchu kraniálneho trezoru a cribra orbitalia predstavuje veľmi 
podobný stav, ale lokalizovaný na strope očnice (1). Tieto paleopatologické lézie sú 
predmetom záujmu vedcov už viac ako jeden a pol storočia, avšak ich presná etiológia je stále 
neznáma. Predpokladá sa asociácia s anémiou a nedostatkom živín (2), ale literatúra sa 
rozchádza v tvrdeniach, či k ich vzniku vedú dedičné alebo získané formy anémie (3).  
 Doposiaľ nebola vykonaná žiadna štúdia na určenie možnej asociácie laktózovej 
intolerancie s paleopatologickými nálezmi na kostrových pozostatkoch. Predpokladá sa, že 
v minulosti dospelí jedinci neboli schopní tráviť laktózu. Adaptácia na laktázovú perzistenciu 
priniesla ľuďom selektívnu výhodu po domestikácii dobytka, oviec a kôz asi pred 7 500 – 9 
000 rokmi (4). Všetky alely laktázovej perzistencie vykazujú signály pozitívnej selekcie, ktoré 
boli rozptýlené migráciou (5).  
 U ľudí európskeho pôvodu je s pretrvávaním laktázy asociovaný hlavne jeden 
polymorfizmus- MCM6:c.1917+326C>T (rs4988235). Je umiestnený približne 14 kb pred 
génom LCT. Genotyp C/C je spojený s nižšou aktivitou génu pre laktázu, zatiaľ čo genotypy 
C/T a T/T sú spojené s pretrvávaním laktázy (6). Najskoršie výskyty tejto alely boli 
zaznamenané v Španielsku, datované asi 5 000 rokov BP (before present) (7). Štúdie založené 
na archaickej DNA zistili, že genotyp pre laktázovú perzistenciu mal vo väčšine oblastí 
neolitickej Európy veľmi nízke frekvencie. V dobe bronzovej to bolo 10 % (8). Na našom 
území je alela pre laktázovú perzistenciu v súčasnosti prítomná u 76 % jedincov (9).  
  
Materiál a metódy 
Biologický materiál 
Pre účely nášho výskumu boli vyberané výlučne kosti s paleopatologickými známkami 
malnutrície. Analyzovaných bolo 30 jedincov, pochádzajúcich z pohrebiska Cífer-Pác a z 
cintorína na hrade Devín. Archaická DNA bola preferenčne izolovaná zo zubov a skalnej 
kosti, pre dosiahnutie čo najvyšších výťažkov.  
 
Dekontaminácia vzoriek a izolácia archaickej DNA 
Na chemickú dekontamináciu vzoriek sa použil 5% roztok chlórnanu sodného, ultračistá voda 
a UV svetlo. Všetky dekontaminačné postupy boli založené na publikovaných kritériách 
Poinara a Coopera (10). Vysušené vzorky boli mechanicky rozdrvené pomocou dvoch 
skrutiek a predĺženej matice. Archaická DNA bola extrahovaná podľa optimalizovaného 
protokolu Rohlanda a Hofreitera (11).  
 



PCR amplifikácia a sekvenovanie DNA 
PCR reakcia bola pripravená v celkovom objeme 20 ul, obsahujúca: HOT FIREPol® Buffer 
B2 1 x; MgCl2 2,5 mM; HOT FIREPol® DNA polymerázu 1 U; dNTP 0,2 uM; primery 
forward a reverse 0,125 pmol/ul; ultračistú H2O do výsledného objemu a DNA templát 1,5 ng. 
Pre každú analýzu bola použitá negatívna aj pozitívna kontrola. Podmienky programu 
TouchDown PCR boli: 95 °C 15 minút; 14 cyklov: 95 °C 30 s, 60 °C - 53 °C 25 s (-0,5 na 
cyklus), 72 °C 30 s; 22 cyklov: 95 °C 30 s, 54 °C 25 s, 72 °C 30 s; 72 °C 10 min; 10 °C 5 
min. PCR produkty  sa následne purifikovali pomocou EPPiC Fast (A&A Biotechnology.) Na 
sekvenovanie PCR produktov bol použitý BigDye ™ Terminator v1.1. Purifikované 
sekvenačné produkty boli sekvenované na genetickom analyzátore ABI PRISM 3130x1 
(Applied Biosystems). 
 
Výsledky 
 
Z celkového súboru 30 jedincov sa nám podarilo pre lokus HBB c.118C>T (rs11549407) 
stanoviť genotyp 29 jedincov. Pre lokus HBB c.93-21G>A (rs35004220) to bolo 30 
stanovených genotypov, pre lokus PKLR c. 1529G>A (rs113403872) 28 genotypov, pre lokus 
G6PD c.934 G>C (rs137852318) to boli 2 stanovené genotypy a pre lokus G6PD c.653C>T 
(rs5030868) 15 genotypov. Pre žiaden lokus asociovaný s anémiou sme nedetegovali žiaden 
patologický variant. Pre lokus asociovaný s laktózovou intoleranciou MCM6:c.1917+326C>T 
(rs4988235) sme stanovili genotyp 30 jedincov. Detegovali sme 24 jedincov s genotypom 
C/C, 5 jedincov s genotypom C/T a 1 jedinca s genotypom T/T (Graf 1), čo zodpovedá 
frekvenciám genotypov: C/C 80 %, C/T 16,7 % a T/T 3,3 %. Alelová frekvencia pôvodnej 
alely C je 0,884 a derivovanej alely T je 0,116. Chí-kvadrát test nezávislosti nepreukázal 
štatisticky významný rozdiel medzi populáciou s paleopatologickými léziami a zodpovedajúcou 
referenčnou historickou populáciou (χ2 = 0,463, p = 0,496). Študovaná historická populácia 
jedincov so známkami podvýživy je v Hardy-Weinbergovej rovnováhe (χ2 = 1,0987 p = 
0,953). Vykonaným štatistickým porovnaním bol zistený významný rozdiel (χ2= 17,304, p= 
0,000032) medzi nami študovanou stredovekou populáciou a súčasnou geograficky blízkou 
českou populáciou.  
 

 
Graf 1: Porovnanie genotypových frekvencií pre lokus MCM6:c.1917+326C>T u súčasných a 
historických populácií  (vyrobená na základe 9, 12, 13 a nami zistenými dátami). 
 
 
 



Diskusia 
 

Genotypizáciou nami vybraných variantov asociovaných s anémiou u historických 
populácií sa doposiaľ nezaoberali žiadne výskumné skupiny a teda neexistujú ani frekvencie 
týchto variantov u priestorovo alebo datovaním relevantných stredovekých populácií. 
Nepodarilo sa nám detegovať žiaden nami skúmaný patologický variant asociovaný s 
anémiou, čo poukazuje na to, že genetická zložka pri malnutrícii nemusí hrať veľkú úlohu a 
že za tieto lézie skôr môžu environmentálne faktory, ako je nedostatok železa či vitamínu 
B12. Hoci skúmaná historická populácia je relatívne malá a vyšší stupeň inbrídingu by mohol 
ovplyvniť naše výsledky, predchádzajúca štúdia (14) ukázala relatívne veľkú variabilitu v 
mitochondriálnej DNA a teda nepredpokladáme v nami sledovanom súbore jedincov mieru 
príbuznosti významne vyššiu ako u náhodných nepríbuzných jedincov tej istej populácie. Taktiež 
nepredpokladáme skreslenie našich dát kontamináciou vzhľadom na dodržiavanie 
publikovaných kritérií, dekontaminačných postupov a pravidelný monitor prostredníctvom 
negatívnych kontrol využívaných v procese izolácie aj pri PCR amplifikácii. Naša štúdia však 
trpí obmedzením typickým pre výskum aDNA a to relatívne malým súborom analyzovaných 
jednotlivcov, čiže na základe tejto štúdie nie je možné vyvodiť jasný záver. Navyše 
nemôžeme vylúčiť genetickú formu anémie spôsobenú vzácnejšími variantmi. 

Keďže anémia a malnutrícia sú najviac pertraktované faktory v etiológii cribra 

orbitalia alebo porotickej hyperostózy, genotypizovali sme lokus asociovaný s intoleranciou 
laktózy ako možný genetický faktor malnutrície. V našom súbore stredovekých jedincov s 
paleopatologickými markermi podvýživy sme zistili vyššiu frekvenciu pôvodnej alely C 
(0,884) ako u referenčnej stredovekej populácie (0,75) a oveľa vyššiu frekvenciu ako u 
súčasnej populácie (0,24) (9), čo naznačuje spojenie intolerancie laktózy s patologickým 
fenotypom. Zmeny frekvencie výskytu pôvodnej alely MCM6:c.1917+326C v európskej 
populácii a nami zistená frekvencia je znázornené na grafe 2.  Všetky štatistické porovnania 
však boli nevýznamné. 

Vo veku 5 rokov klesajú prirodzené hladiny laktázy u jedincov s homozygotným 
genotypom C/C (15). Títo jedinci môžu trpieť nedostatkom živín v dôsledku zápalových 
procesov v čreve, čo môže viesť k podvýžive (16). Najpočetnejšou vekovou kategóriou v 
našom súbore jedincov je Infans I, teda vek, ktorý ešte nemožno spájať s intoleranciou 
laktózy. V našej štúdii však boli zastúpené aj vyššie vekové kategórie, pričom štatistické 
porovnanie naznačuje, že u týchto jedincov mohla intolerancia laktózy prispieť k malnutrícii a 
následne k cribri orbitalia a porotickej hyperostóze. 

Nami skúmaná historická populácia je v Hardy-Weinbergovej rovnováhe (χ2=1,0987 
p = 0,953), takže neočakávame skreslenie možnou kontamináciou.  

Chí-kvadrát test nezávislosti však nepreukázal štatisticky významný rozdiel medzi 
populáciou so známkami podvýživy a referenčnou historickou populáciou (χ 2= 0,463, p= 
0,496). Naše dáta boli porovnané aj so súčasnou českou populáciou (9), kde bol zistený 
signifikantný rozdiel medzi týmito populáciami (χ2= 17,304, p= 0,000032). Na základe tohto 
výsledku však asociáciu nemožno potvrdiť z dôvodu časového rozdielu a prebiehajúcej 
pozitívnej selekcie variantu MCM6:c.1917+326T. 



 
Graf 2: Zmeny frekvencie výskytu pôvodnej alely MCM6:c.1917+326C v európskej populácii 
Červený bod predstavuje nami zistenú frekvenciu (zhotovené na základe publikácií 9, 12, 17, 18 a 
nami zistenými dátami). 
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