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2. Struktura a životní cyklus transposonů
3. Původ transposonů a svět RNA
4. Funkce transposonů
5. Transposony užitečné pro hostitele, domestikace TE
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Velikosti genomů a paradox hodnoty C

GENOM = celková genetická informace organizmu (geny i negenové oblasti/repetice)

Paradox hodnoty C = velikost genomu organizmu není v korelaci s  komplexitou organizmu
např. jednobuněčná měňavka (Amoeba dubia) má 200x větší genom než člověk

Podisma pedestris
18,000 Mb 

Drosophila melanogaster
180 Mb 

100x

Klíčem k řešení
paradoxu

hodnoty C jsou
opakující se
úseky DNA
(repetice)

Genomy jsou repetitivní a dynamické
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Většinu našeho genomu tvoří mobilní
elementy (transposony) 45-70% lidského

genomu tvoří
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Geny (exony) – 1.5%
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Jak vypadají transposony?

TIR transponáza TIR
1kb

DNA transposon (IS element):

LTR gag LTRpol env
PR  RT  RNázaH INTPBS PPT> >

1kb

Retrotransposon/retrovirus: „Copy and paste“

„Cut and paste“

Paraziti parazitů:
neautonomní elementy tvoří většinu



Životní cyklus retrotransposonů
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Genom jako ekosystém elementů
Koevoluce transposonů a hostitele
Interakce TE:  parasitismus, kompetice, kooperace
pravidlo„3C“ :    conflict  compromise  cooperation
Chromosomální niky kolonizované transposony:

Selekce nebo cílené včleňování?
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složitá biochemie: DNA – RNA - protein

jednoduché polymery – replikátory, RNA

evoluce

• Retroelementy:
- všudypřítomné

- konzervativní mechanismus (tRNA), RNA/DNA

• RNA je genetický materiál i katalyzátor (Crick 1968)

• katalyticky aktivní RNA – RIBOZYM (Cech 1982)
• RNA svět (W. Gilbert 1986)

Jsou retrotransposony ozvěnou světa RNA?
Co bylo dříve

– DNA nebo proteiny?

Přechod RNA  proteiny stále probíhá



Důkazy světa RNA
1. RNA viry, retroelementy, telomery a mechanizmus jejich replikace
2. Ribozymy – enzymaticky aktivní RNA
3. Důležitá role RNA v realizaci genetické informace dnes
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Vliv TE na fenotyp Biemont 2006, Nature

Tanaka 2008, Plant J Xiao 2008, Science

Nature 1980



Obranné mechanizmy
hostitele:
- Metylace DNA
- RNA interference

EXPERIMENT: Umlčování transposonů metylací a reaktivace

jejich aktivity u mutanta se sníženou metylací DNA:

•Aktivní retrotransposon Tto1 vnesen z tabáku do Arabidopsis
• Zvýšení počtu kopií a následná metylace a umlčení

• Vnesení Tto1 do ddm1 mutanta
• Snížení metylace Tto1 a transkripční a transpoziční aktivita

Mechanizmy transposonu
minimalizující jejich vliv na hostitele:
- včleňování do heterochromatinu
- odstraňování elementů rekombinací

Negativní vliv transposonů na hostitele:
- vyplývá z povahy RE (sobecká a parazitická DNA)
- choroby
- mutabilita – stochastické ale regulované „mutageny“

hypotézy:  parazité x významný činitel v evoluci

Transposony: Parazité nebo pomocníci?

V průběhu evoluce
dochází ke
koadaptaci

transposonů a
hostitele

Slotkin 2007, NatRevGenet



Aktivace transposonů stresem
je běžná u rostlin

Sucho, UV záření, poškození, kultivace in vitro, …
2 hypotézy proč stres aktivuje TEs 

(variabilita a adaptace x oslabený hostitel)

TE + epigenetický kód

Stres

aktivace TE

 rozkolísání genomu

 adaptace
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Recyklace transposonů
„Turning junk into gold“

DNA

Domestikace TE a jejich pozitivní vliv na hostitele:
- telomery drozofily – Het-A, TART
- centromery – CENP-B z DNA transposonů
-  imunitní systém – V(D)J rekombinace
- přestavby genomu, rekombinace + SEX
- duplikace, rodiny, vznik nových genů (Setmar)
- role v segregaci chromosomů, izolace, speciace
- reparace zlomů v DNA
- inaktivace chromosomu X
- redukce genomu u Oxytricha
- úloha v regulačních sítích

Existuje mnoho
příkladů domestikace

transposonů
VDJ rekombinace



Role transposonů v regulačních sítích

Feschotte (2008)
Nat. Rev. Genet. 9, 397

DNA-binding
protein=TF
odvozený z

TE
Regulace

transkripce

RNA-binding
protein reguluje
posttranskripčně

Regulace
pomocí
miRNA

odvozených
z TE

Transkripční faktory odvozené z TE:

CNE/UCE/enhancery
z TE (10 000)

„brain and balls“



TC
CTRR

HEL RPA
16-20b

~11b

Helitrony putují po genomu a sbírají geny

Příklad: Helitron (17.7kb):
obsahuje fragmenty 12 genů

Změna dávky genů

-role TE v duplikaci, pohybu a struktuře genů
- geminiviry z helitronů?



Retrogen způsobil krátkonohost u psů
- nová exprese retrogenu fgf4 v kosti stehenní
- transkripce z přilehlého LINE elementu
- chondrodysplasie (krátkonohost)
- jediná evoluční událost -> změna fenotypu

DNA

mRNA

gen fgf4 retrogen fgf4

hnRNA

LINE

Science 325, 995 (2009)



Explosivní amplifikace transposonů a speciace

3x více BARE TE na jižním svahu (ječmen)

Evoluční kaňon (Israel):

vačnatci

placentálové
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Tandemové repetice (satelitní DNA)

(CAA)n

S. latifolia



Promiskuitní DNA a chromosom Y

Chloroplastová DNA se hromadí na
chromosomu Y u Silene latifolia

Eukaryotická buňka

~ 150 kb
~ 100 genů

Chloroplasty

Jádro

Mitochondrie?

? ?

~ 3000 kb
~ 3000 genů

~ 4000 kb
~ 4000 genů

10-2000 kb
~ 60 genů

Sinice Proteobakterie



Horizontální genový přenos
- vertikální (sexualita) a horizontální přenos (mezi druhy)
- prokaryota: konjugace, transdukce a transformace
- eukaryota: endosymbióza, vnitrobuněčný parazitismus
                   (Wolbachia), Agrobacterium
- dnes málo informací o HGT a jeho regulaci

Místo stromu života lépe
mluvit o pavučině života

Přírodní genetické
inženýrství je
časté, dokonce i

mezi evolučně
vzdálenými taxony



„Bez transposonů bychom zde nebyli a živý svět by
pravděpodobně vypadal velmi odlišně.“       Susan Wessler

DĚKUJI ZA
POZORNOST

„Retrotransposony nemohou být zcela sobecké, protože hostitelský
genom i vědci je využívají ke svému vlastnímu prospěchu.“ :-)
                                                                            Jeffrey Bennetzen


