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Świeży materiał kostny najlepszym źródłem
DNA
Analiza DNA to jedno z najefektywniejszych narzędzi w rękach antropologów i archeologów ostatniej
dekady. Metody pozyskiwania starożytnego DNA i jego analizy są wciąż udoskonalane, jednak zespół

francuskich i hiszpańskich badaczy zwrócił ostatnio uwagę na inny problem - degradację DNA
w kościach przechowywanych od kilkudziesięciu lat w muzeach.
Wyniki badań porównawczych przeprowadzonych przez grupę naukowców kierowaną przez
Evę-Marię Geigl z Instytutu Jacquesa Monoda na Uniwersytecie Paryskim wykazały, że standardowe
metody konserwacji i przechowywania znalezisk kotnych w muzeach są najważniejszymi
przyczynami znacznej degradacji DNA. Wyniki prac zostały opublikowane na łamach ostatniego
wydania magazynu "Proceedings of the National Academy of Sciences". Badacze przeprowadzili
analizę 247 próbek DNA pobranych z kości pochodzących z różnych stanowisk Europy i Bliskiego
Wschodu. Najstarsze zabytki liczyły 50 tys. lat, najbardziej współczesne pochodziły zaledwie sprzed
600 lat. Ważnym czynnikiem wpływającym na stan zachowania cząstek DNA w materiale kostnym
jest oczywiście czas, jaki upłynął od momentu złożenia kości w ziemi oraz warunków, w jakich
przetrwała ona do odsłonięcia przez badaczy. Jednak najważniejszym czynnikiem jest stopień
degradacji DNA, która rozpoczyna się po odsłonięciu kości. Spośród zabytków, które zostały świeżo
odsłonięte w ramach ostatnio przeprowadzonych wykopalisk, grupie badawczej udało się uzyskać
próbki DNA z 46 procent znalezisk, niezależnie od bezwzględnego wieku kości. Z grupy kości, które
spędziły już kilkanaście lat poza swoją "rodzimą" warstwą archeologiczną, naukowcy zdołali
ekstrahować DNA jedynie z 18 procent zabytków.
Koronnym przykładem stała się próba ekstrakcji DNA z fragmentów kostnych tura, które pochodzą
sprzed 3200 lat i zostały odnalezione na jednym z francuskich stanowisk. Jeden z fragmentów
odsłonięto zaledwie trzy lata temu - badacze pozyskali z niego próbkę DNA. Fragmenty tej samej
kości odnaleziono również w 1947 r. i obecnie, po 50 latach od wykopalisk, naukowcom nie udało się
trafić na ślad DNA w tej części kości. Badacze proponują, aby dotychczasowy proces wydobywania
materiału kostnego, jego czyszczenia i przechowywania po wykopaliskach poddać szczegółowej
obserwacji i zrewidować, tak aby zabytki kostne nie stawały się bezużyteczne po kilkunastu latach od
wydobycia z ziemi.
ONET
Skomentuj na forum

http://laboratoria.net/aktualnosci/4671.html

27-03-2020

Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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Alergolog: odstawienie leków zwiększa ryzyko
zakażenia
Ok. 10 proc. pacjentów chorych na astmę odkłada lekarstwa w obawie przed spadkiem odporności i
zakażeniem koronawirusem.
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Psychika w dobie epidemii: gdzie po pomoc
Ta sytuacja, która może doprowadzić do większej liczby i zaostrzenia istniejących zaburzeń
psychicznych.
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Nowy koronawirus a cukrzyca
U osób z cukrzycą istnieje ryzyko rozwoju powikłań i ciężkiego przebiegu zakażenia.
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Część leków na nadciśnienie może zwiększać
ryzyko poważnego...
Poważne powikłania płucne u niektórych pacjentów mogą mieć związek ze stosowaniem przez nich
tych leków.
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Epidemia: zamknięcie szkół, praca zdalna i
kwarantanna najważniejsze
Dla powstrzymania epidemii Covid-19 najważniejsze jest zamknięcie szkół, wprowadzenie pracy
zdalnej oraz kwarantanna.
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Nowa technologia odczytywania aktywności
mózgu
Naukowcy opracowali metodę precyzyjnego odczytywania aktywności neuronów w różnych
częściach mózgu.
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