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Genomy jsou repetitivní a dynamické 

200x 

Klíčem k řešení 
paradoxu hodnoty C 

jsou opakující se úseky 
DNA (repetice) 

Paris japonica 150Gb 

člověk 
3Gb 

Amoeba dubia 670 Gb 

Proč se genomy nezbaví repetitivní DNA? 
Jaké síly udržují repetitivní DNA? 
Jaká je role repetitivní DNA? 
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Genom jako ekosystém elementů 
Koevoluce transposonů a hostitele 

Interakce TE:  parasitismus, kompetice, kooperace 
pravidlo„3K“ :    konflikt ! kompromis ! kooperace 

Chromosomální niky kolonizované transposony: 

Při studiu nejrůznějších elementů v genomu se dostáváme k otázce 
definice živého organizmu, k definici života !!! 2/20 



Transposony: Parazité v našem genomu? 
Životní cyklus LTR retrotransposonů 
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Retroelementy – ozvěna dávného světa RNA? 
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~4 mld 



Má „temná hmota“ genomu nějakou funkci? 

Existuje mnoho 
příkladů 

„domestikace“ 
transposonů 

Nature 1980 
Nature 2006 

„Turning junk into gold“ 

- ochrana konců chromosomů 
- imunitní systém obratlovců 
- přestavby v genomu 
- regulační sítě 5/20 



Role transposonů v regulačních sítích 
a jejich epigenetická kontrola 

TF odvozený z 
transpozázy, 

regulace transkripce 

RNA-binding protein, 
posttranskripční 

regulace 
miRNA odvozené z TE 
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Epigenetické mechanismy - 
vznikly jako obrana proti množení 

TEs anebo naopak umožnily 
expanzi TEs a tím nárust 

komplexity a mnohobuněčnosti? 

Multikopiová povaha 
transposonů -> tvorba 

regulačních sítí 

Inaktivace chromosomu X 
je zajištěna transposony 

Transkripční faktory odvozené z TE: 



Vliv transposonů na fenotyp: 
Barva hroznů vína je způsobena transposony 

-  Gret1 retrotransposon v promotoru 
genu VvmybA1 (inzerce a excize) 

This et al 2007, TAG 7/20 



Retrogen způsobil krátkonohost u psů 

jediná evoluční událost 
 

změna fenotypu 

TE a variabilita lidské populace 

Aktivita transposonů v 
mozku člověka 

rozdíly mezi lidmi: 1/1000 genomu 
~ 3 miliony bp, většina mimo geny 

tisíce nových inzercí v 
neuronech 
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Co dokáží transposony? 



Aktivace transposonů stresem u rostlin 

Sucho, UV záření, poškození, kultivace in vitro, … 
 
Proč stres aktivuje transposony? 
1. oslabený hostitel x 2. variabilita a adaptace 

TE + epigenetický kód 

Stres 
 

aktivace TE 
 

 rozkolísání genomu 
 

 adaptace 

stres 

aktivace 
TEs 

dlouhodobá 
odezva 

aktivace 
obranných genů 

krátkodobá 
odezva 
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Zvrásnění semen hrachu je způsobeno transposony 

r (rugosus) lokus: 
rr – zvrásněné semeno 
RR, Rr – kulaté semeno 

- Ac/Ds DNA transposon 10/20 

Bhattacharyya et al 1990, Cell 



Jedna síť buňky: Nejen transposony,  
ale i viry, plasmidy… 

Viroidy  

Viry Transposony  

Plazmidy 
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Satelitní DNA  

Blízcí příbuzní (transposony+viry+satelity): 
LTR retrotransposony + retroviry 

helitrony + Geminiviry 
transposony obsahující satelity 

Endogenní 
retroviry 



Obří viry – megaviry, mimiviry 
Velikost genomu srovnatelná s bakteriemi - Pandoravirus salinus (genom 2.5Mbp) 
 
Velikost kapsidy srovnatelná s bakteriemi - Pithovirus sibericum (velký 1.5µm) 
 
- kódují kapsidu i část translační mašinérie, jen částečná závislost na hostiteli 
-  metabolické geny (~2500 genů pro proteiny), 10% repetitivní DNA 
 
Paraziti megavirů: 
Virofágy: např. Sputnik - 18kb/21 genů, přenáší geny mezi megaviry (jako fág) 
Transpovirony: ~7kb, několik genů, lin. ds. DNA, abundantní 
                                                             
Eugene Koonin: „Giant viruses crossed the imaginary boundry between viruses and cellular organisms.“   
J.-M. Claverie: „The fact that it can get sick makes it more alive.“                                                 
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I při studiu virů se opět dostáváme k otázce definice živého organizmu,  
k definici života !!! 

Protichůdné pohledy na původ virů: 
(a) primitivní: - na hranici života podobně jako časné replikátory 
                     - střídají fáze RNA a DNA – reminiscence RNA!DNA přechodu 
  
(b) odvození:  - redukce: Mimiviry vznikly z buňky (?) 
                      - progrese: z retrotransposonů ! retroviry (?)  
 
Vlastnosti: 
-  lze je krystalizovat, inertní mimo buňku -> jen chemikálie 
-  primitivní živý organizmus 
-  nejsou schopné autonomního života, ale kdo je toho schopen?!!! 

Jsou viry živé? 
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Co je život? 
Definice NASA: 
-  otevřený systém 
-  replikace  
-  samosestavování 
-  evoluce  
 
 
Atributy života: 
reprodukce, metabolismus, růst, adaptace, odpověď na podněty 
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Život = samoudržující se chemický systém 
schopný Darwinovské evoluce (G. Joyce 1994) 

Život je proces, ne 
systém (E.DiMauro) 

Systém schopný 
replikace a mutace je 

živý (A.I.Oparin) 



Problém definice života 

Trifonov and Kejnovsky 2015, J Biomol Struct Dyn 
Kejnovsky and Trifonov 2016, Mobile Genetic Elements 

Porovnání 123 definic života - nejčastěji zmiňována reprodukce a evoluce,                  
                                                                    jen 4x buňka !!! (Trifonov 2011, JBSD) 

Vesmír 2016/3 

Viry, viroidy, plasmidy, transposony, +/-satelitní DNA 
                                      – splňují definici ale nejsou ve stromu života!!! 

Acytota – nová říše života? 

Život = reprodukce s variací 
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Acytota: nová říše života 



Strom života: 6 říší/3 domény, původ 
Acytota ve světě RNA, polyfyletické x 
monofyletické      (Cavalier-Smith 2004) 
 
Horizontální přenos – Acytota 
prorůstají všemi říšemi 
 
Dynamika – migrace NK 
 
Parazitismus? Ne více než ostatní 

Acytota a strom života 
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Nová klasifikace (Adl et al 2012):  

upravil V. Hampl Trifonov and Kejnovsky 2015 



Eukaryota: hostitel-parazit (hmyz-rostlina), lidský 
mikrobiom (somatické b.), bdeloidi, transposony živočichů 
(přenos viry), přenos přes roub u rostlin, TEs v těl. 
tekutinách,    HGT -> stejná biochemie a gen. kód života 

Místo stromu života lépe 
mluvit o pavučině života 

Přírodní genetické 
inženýrství je 

časté, dokonce i 
mezi evolučně 

vzdálenými taxony 
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Horizontální genový přenos = inherentní vlastnost 
říše Acytota 

Prokaryota:  
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Ti plazmid 

endosymbiotický genový přenos retrotranspozice LTR retrotransposonů 

extrachromozomální kroužky satelitní DNA a rDNA umlčování TE pomocí RNA interference 
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Legenda: 

cytoplasma 

Migrace DNA a RNA Migrace = inherentní vlastnost 
Acytota 
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„Bez transposonů bychom zde nebyli a živý svět by 
pravděpodobně vypadal velmi odlišně.“       Susan Wessler 

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

                                                                            Jeffrey Bennetzen 

Kejnovský 
Vesmír 2009/9 19/20 Síť života je tak provázaná!!! 



Síť života slovy filozofů (na závěr) 

 „Sobectví a rozpor vidíme, jen pokud živé bytosti vnímáme navzájem odděleně. 
Pokud ale stvoření nahlédneme jako celek, pak i přes všechen rozpor a temný 

chaos, vtištěný do základů života, spatříme sjednocení a pochopíme, že vesmír, 
kosmos, je harmonický. Prapočátkem všeho bytí je absolutní celistvost, 

dokonalost a klid…“ 
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„Všechen život v přírodě se vyznačuje bojem, zlobou, bolestí a 
končí smrtí a rozpadem, všude vládne egoismus, nesoulad a 

nepřátelství, každý bojuje s každým, jeden tvor požírá druhého a 
živé bytosti postrádají smyslu. Každý projev egoismu způsobuje 

další a další oddělování jednotlivých bytostí a jejich rozpad.“ 

„Na svět se lze dívat i tak, že v něm uvidíme jen souhrn různorodých 
či nepřátelských prvků. Všude kolem, zdá se, vládne nevyléčitelné 

rozdělení a vrozené nepřátelství. Všude je zlé promíseno s tím, co má 
cenu. … ale já cítím pod touto povrchní roztříštěností živou a 

hlubokou jednotu.“ 

Teilhard de Chardin (1881-1955): 

Vladimir Solovjov (1853-1900): 



Děkuji za pozornost 


