
 
Historiskt DNA kan ge svar på frågor om domesticeringens början 

Frida Johnson 
 
Den första studien på historiskt DNA publicerades 1984 och kom från en sedan länge utdöd släkting 
till hästfamiljen, Quaggan. Sedan dess har antalet studier med historiskt DNA växt påtagligt. Genom 
att analysera genetiska data från olika tidsperioder kan man få svar på frågor inom evolutionsbiologin 
som länge varit olösta, såsom domesticeringen av vilda djur.  
 
Avel av djur har varit en viktig process i människans historia och i synnerhet vid övergången från 
jägare och samlare till jordbrukare. Den domesticerade kon har varit ett av de betydelsefullaste 
avelsdjuren och mjölk en av de viktigaste näringskällorna för mjölkdrickande kulturer i Europa. 
Förmågan att dricka mjölk i Europa har visat sig överensstämma rent geografiskt med 
mjölkgenvariation hos våra kor. Forskare tror därför att det pågått en samevolution mellan människans 
förmåga att dricka mjölk i vuxen ålder och produktionen av färsk mjölk hos domesticerade kor. Vi vet 
att den domesticerade kon togs till Europa redan för 10,000 år sedan, men när och var selektionen för 
mjölk uppkom är ännu inte känt.  
 
Hittills har man trott att förmågan att dricka mjölk, och selektion på mjölk i kor, uppkom långt efter 
domesticeringens början när jordbrukssamhället var mer utvecklat. Men forskare har under senare år 
funnit tecken på att människan nyttjade mjölk redan vid domesticeringens början, bland annat fynd av 
mjölkfett i 8000 år gamla krukor. Om vi bättre kunde förstå när och var vi började avla mjölkkor 
skulle vi kunna förstå kons roll för människan genom historien och grunden till den livsstil som vi har 
idag och som domesticeringen förde med sig.  
 
I denna studie analyserades tidiga tecken på avel och selektion i mjölkgener i domesticerade kor och 
deras vilda släktingar, uroxar. Genom att titta på anlag som nedärvs tillsammans, så kallade 
haplotyper, samt frekvenser av ärftliga anlag, så kallade alleler, från gener med stor påverkan på både 
mjölkproteininnehåll och mjölkmängd, kunde vi få kännedom om selektionsprocesser och genetisk 
variation mellan domesticerade och vilda kor. Materialet som användes kom från uroxar och 
domesticerad kor från en bronsålders-utgrävning i Ungern, Százalombatta, ett område som tros ha 
varit ett viktig handelscentrum mellan Svarta havet och Skandinavien under denna tid.  
 
Genom extraktion av ben, amplifiering med hjälp av PCR och sedan sekvensering kunde man få 
kännedom om genotyper i de olika individerna. Tidigare studier med gammalt DNA har visat på 
svårigheten att få fram autentiskt material. Naturliga processer bryter ned DNA över tid och gör 
metoderna mycket känsliga för kontaminering från andra DNA-källor. För att garantera autentiska data 
användes speciella rutiner i ett avskilt laboratorium med många kontaminationskontroller och replikat.  
 
Studien visade inga tecken på att selektion för mjölk hade kommit igång bland domesticerade kor från 
bronsåldern. Inga skillnader i allelfrekvenser kunde urskiljas mellan uroxarna och de domesticerade 
korna men studier på fler individer krävs för att säkerställa resultatet. Studien visar att det är möjligt 
att analysera kodande gener från historiskt material med både hög autenticitet och framgång. Detta 
indikerar vilken stor potential sådana studier kommer att ha i framtiden när man vill studera 
selektionsprocesser över tid och därigenom svara på frågor inom evolutionsbiologin som länge varit 
obesvarade. 
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