
Genomika



Obor genetiky, který se snaží 

stanovit úplnou genetickou informaci 

organismu a interpretovat ji v 

termínech životních pochodů. 



Strukturní genomika

stanovení sledu nukleotidů genomu organismu, studium

struktury genomu; konstrukce genomových sekvencí,

identifikace a lokalizace genů, tvorba map

(sekvenování…).

Bioinformatika

počítačovými metodami a prací v databázích interpretuje

přečtenou dědičnou informaci.



Funkční genomika

studium biologické funkce genů (např. modely typu knock

out), jejich produktů, jejich regulace (epigenetika); analýza

transkriptomu a proteomu; z toho vznikla

Transkriptomika (microarrays, chromatinová

immunoprecipitace, real-time PCR, PCR s reverzní

transkripcí, …) a

Proteomika (hmotnostní spektrometrie, krystalografie,

dvouhybridová analýza, lokalizace proteinů pomocí GFP

apod.).



Srovnávací genomika

studium evoluce genomu; srovnávání genových sekvencí

mezi různými genomy (shody a rozdíly, syntenní mapy) →

stanovení evolučních vztahů mezi organismy, studium

evoluce chromozómů, identifikace genů, regulačních

sekvencí, určení funkce genových produktů, lokalizace

genů.

Farmakogenomika, nutrigenomika….



Veškerá genetická informace organismu.

Celková sekvence DNA nebo RNA, která má informační 

hodnotu a je charakteristická pro daný organismus.

Genom



Genom

Lineární nebo kružnicová NK

Segmentovaná nebo nesegmentovaná

DNA nebo RNA

ss (single-stranded), ds.



Struktura genomu

Prokaryota: obvykle 1 kružnicová (nebo lineární) molekula 

(nukleoid) volně v cytoplazmě a plazmidy (kružnicové nebo 

lineární).

Eukaryota: genom segmentovaný na jednotlivé chromozomy, 

jádro odděleno od cytoplazmy. 

V cytoplazmě mitochondriální DNA (kružnicová), u rostlin 

chloroplastová DNA (lineární!!), u někt. plazmidy (kvasinky).

Archea: cirkulární dsDNA rozdělené u řady zástupců do více 

molekul, chybí jaderná membrána.



GEOGRAFIE GENOMU



Uspořádání genů v genomech



Syntenie - konzervativita pořadí genů
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Makro- vs. mikro- kolinearita

- konzervativita v dlouhých úsecích

- mikrostruktura více dynamická, mísení s jinými geny

- polyploidie urychluje evoluci mikrostruktury 

- změny nastanou již u prvních generací syntetického alotetraploida u 

Brassica

A. thaliana vs. Capsella 

rubella (7mil)

A.thaliana sondy vs. B. oleracea BACy

plné kolečko – gen přítomen



Různé počty chromosomů u blízce 

příbuzných druhů jelínků Muntiacus

různé druhyZvětšování gonozomů, 

snižování počtu autozomů



Recyklace pohlavních chromosomů u drozofily

První Y chromosom: „original Y“:

- vymizel před více než 60 mil. lety

Druhý Y chromosom: „ancestral Y“:

- párování B chromosomu s X chromosomem

~ před 60 mil. let

- získání užitečných genů z autosomů

- degenerace

Třetí Y chromosom: „neo Y“

- fúze X s autosomem

- připojení ancestrálního Y na A

- opět degenerace neo-Y



Srovnání lidských a myších chromosomů

člověk myš

Od evoluční divergence (společný předek) došlo k mnoha translokacím, 

skupiny genů jsou různě kombinované.



Isochory: bloky genomové DNA (stovky kb-Mb) s charakteristickým GC-
obsahem

- fragmentace genomové DNA na fragmenty 30-100kb

- separace fragmentů podle obsahu bází

- shlukování do skupin s diskrétními GC-obsahy, u člověka typy L1, L2, H1, H2 
a H3 (GC nejbohatší, tvoří jen 3% ale obsahuje 25% genů) 

- Mozaiková struktura genomu obratovců a rostlin

Původ izochor: 

Výsledek selekce? 

Výsledek mutací?

Genová konverze?

Izochorový model organizace genomu



Úsek genomu,  který vykazuje odchylky od paritního zastoupení bází. 

Je obsazen geny, které preferují určitou orientaci, zaujímá oblast mezi dvěma 

začátky replikace (origin).

Mají různý obsah bází v komplementárních vláknech bakteriální DNA. Oblasti s 

homogenním zastoupením bází v jednom vlákně. Korelace s polohou replikačního 

počátku.

Není známo, zda chirochory mohou být adaptivní, ale poslední výsledky naznačují 

funkční polarizaci chromosomu E. Coli a mohou být pro tento problém důležité.

Chirochory



Struktura genomu virů

Segmentovaný, nesegmentovaný; DNA, RNA; lineární, kružnicový.

Složitá taxonomie, zde stručně:

+ ssRNA viry - hepatitida A, dětská obrna, klíšťová encenfalitida, SARS, 

zarděnky

- ssRNA viry - chřipka, spalničky, příušnice, vzteklina

dsRNA viry – Reoviridae, případně viroidy, virusoidy (nejsou viry)

Retroviry (ssRNA do dsDNA, reverzní transkripce, např. HIV), + DNA 

retroviry (např. hepadnaviry – hepatitida B)

ssDNA viry – parvoviry, onemocnění zvířat, např. psů a koček, někteří 

bakteriofágové – M13, ΦX170

dsDNA viry - papillomaviry – bradavice; většina bakteriofágů; adenoviry –

onemocnění dýchacích cest; herpesviry – plané neštovice, pásový opar



Struktura genomu virů

Virus vztekliny

Počet genů:

3 – nejmenší RNA viry (bakteriofág MS2)

9-11 – nejmenší DNA viry (ΦX174)

cca 150 – největší DNA viry (bakteriofág T2)



PB2

PB1

PA

HA

NP

NA

M

NS

Influenza (Orthomyxoviridae) – virus 

chřipky – minus ssRNA, 8 segmentů, 8 

genů, 10 proteinů
HIV (Human Immunodeficiency Virus, 

Lentiviridae) – retrovirus, 2 plus ssRNA, 

9 genů (nejen gag, pol, env), 15 proteinů

RNA viry rychle mutují!!! 

– RNA polymeráza nemá 

korekční aktivitu



Struktura genomu prokaryot

Nukleoid svinutý do 30-100 smyček okolo středu. 

RNA drží smyčky u sebe, proteiny drží nadšroubovicové 

závity. Neutralizace náboje DNA proteiny H1, Hu, 

kationty, polyaminy aj.

E. coli: DNA 1,5 mm, průměr buňky 1 um 

Genom cca 5 Mbp, 2500 – 3500 genů, málo nekódujících 

sekvencí.



Prokaryotický genom

• Obvykle jeden cirkulární chromosom, existují ale i bakterie s

lineárními chromosomy.

• Plasmidy. Nesou za určitých podmínek užitečné geny (rezistence k

antibiotikům, schopnost konjugace, syntéza toxinů, patogenita).

Snadný přenos mezi jedinci i druhy.

• Velikost prokaryotického genomu obvykle nepřesahuje 5 Mb.

Nejmenší genom mají bakterie mykoplazmy (genom Mykoplasma

genitalium dlouhý 500 kb, obsahuje pouze 470 genů).

• Kompaktní uspořádání genomů. Nekódující DNA zabírá jen malou část

genomu. Díky tomu rychlá replikace a množení buněk.

• Jednoduché geny – nemají introny.

• Operonové uspořádání genů. Geny v jednom operonu regulovány z

jedné cis-regulační oblasti. Přepisují se do jednoho transkriptu.



Velikost genomů prokaryot

• Bakteriální genom: 6105 ->107

(=0.6-10Mb; =600 tis. – 10 mil.)
nejmenší známý: Mycoplasma genitalium (480 genů kódujících 
proteiny, 3 rRNA geny, 37 tRNA genů)

• Velikost genomů prokaryot je zhruba úměrná
počtu genů

• Procesy ovlivňující velikost bakteriálního genomu: 

Genová duplikace, malé delece a inzerce, transpozice, horizontální

přenos, ztráta genů v parazitických liniích, atd.



Struktura genomu prokaryot

Plazmidy – většinou nesou neesenciální geny, nicméně 

mohou mít zajímavé vlastnosti - rezistence na antibiotika, 

pro konjugaci (F plazmid), syntéza toxinů zabíjejících 

bakterie (Col plazmidy), patogenita (Ti plazmid u 

Argobacterium tumefaciens, transgenoze).



Velikosti genomů prokaryot

Velikost genomů v Mbp (milionech)



“Minimální” genom – Mycoplasma 

580 kb genom/ 480 genů pro proteiny/ 37 genů pro tRNA

2209 inzercí transpozonů/ ve 140 genech

1354 míst, kde inzerce nebyla letální

265-350 genů nepostradatelných (glykolýza)

180-215 genů postradatelných

100 genů má neznámou funkci!!!

různý vliv inzercí podle polohy inzerce v genu



Největší prokaryotické genomy

Pseudomonas aeruginosa (bakterie):

- 5500 genů

- přes 6 Mb  

- přirozeně rezistentní k antibiotikům (ochranný obal)

- R-faktor, žije ve společenství jiných bakterií, konjugace

- lidský patogen (kožní n., močové, dýchací a trávicí cesty)

Nostoc punctiforme (sinice):

- 7432 ORF

- 8.9 Mb

- repetice, transpozony

- fotoautotrofní, také fakultativně heterotrofní

- možnost symbiózy s rostlinami i houbami



Struktura genomu prokaryot



Genom eukaryot

Lineární, segmentovaný na chromozomy.



Hlavní komponenty eukaryotického 

genomu

Kódující části genů:

- u prokaryot tvoří většinu genomu

- u eukaryot méně, člověk 24 000 genů – 1.5%

Introny:

- původně považovány za příčinu C-paradoxu, 

- tvoří většinu genů

Pseudogeny:

- klasické, retropseudogeny, 

- 19000 člověk, 14000 myš, 51 kur, 33 kvasinka, 176 

drosophila 

Mobilní elementy:

- LTR, nonLTR – SINE, LINE, DNA transposony- MITE

Numt, Nupt:

- inzerce promiskuitní DNA



Eukaryotický genom

• Velké genomy. U některých rostlin (např. lilie) a obojživelníků 

(např. mloci) až 100 Gb.

• Genom rozdělen do několika lineárních chromosomů. 

Mitochondriální a chloroplastová DNA (prokaryotického 

původu).

• Složené geny (exony, introny).

• Jednotlivé geny mají vlastní cis-regulační oblasti (promotory, 

enhancery). Často daleko od kódující sekvence.

• Častá trans-regulace genové exprese (transkripční faktory).

• Díky tomu geny v genomu eukaryot uspořádány více náhodně. 

Existují, ale výjimky (např. Hox geny). Geny s podobným 

expresním profilem mají tendenci se v genomu shlukovat.

• Většina genomu je nekódující (introny, regulační oblasti, „junk“ 

DNA).



Myrmecia pilosula

„skákající mravenec“

Žije v jižní Austrálii a na Tasmánii

♀2n = 2 

♂1n

Ophioglossum reticulatum

Kapradina hadilka

2n = 1260, ale velká variabilita

Nejméně 

Nejvíce 



Člověk

• DNA dlouhá 2 metry, 3 x 109 bp x 2 pro 

diploidní genom x 0,34 nm vzdálenost mezi bp.

• Buňka 10-15 mm, mnohonásobná spiralizace.

• 2n = 46.

• Záporný náboj DNA vyvážen histony (bazické    

proteiny).

• Další komponenty chromatinu.



Prokaryota - eukaryota

Prokaryota:

- Malé, kompaktní genomy, v

podstatě jen geny.

- Vyjímečně mají introny v genech (v

rRNA, tRNA genech.

- Nukleoid neoddělen od cytoplazmy

membránou, translace přímo

navazuje na transkripci!

- 1 replikační počátek.

- Genom je haploidní.

Eukaryota:

- Větší genomy, nižší hustota genů

(klastry genů vs. genové pouště).

- Velké procento genu tvoří introny

(kombinace exonů, rekombinace,

snížení rizika mutací).

- Rozsáhlé intergenové oblasti (unikátní

nebo repetitivní), větší počet

regulačních sekvencí.

- Jaderná membrána, posttranskripční

úpravy pre-mRNA (hnRNA), potom

přesun do cytosolu.

- Více replikačních počátků.

- Diploidní nebo polyploidní genom.



Genová denzita



Velikost genomů
savci

ptáci

plazi

obojživelníci

ryby kostnaté

ryby chrupavčité

ostnokožci

korýši

hmyz

měkkýši

červi

plísně

rostliny

řasy

houby

grampozitivní bakterie

gramnegativní bakterie

mykoplazmata

106 107 108 109 1010 1011



Velikost genomů

Rostliny velké rozpětí.

Savci malé rozpětí.

Někteří obojživelníci řádově větší genom než

savci.



Velikost genomů
Velikost vybraných haploidních genomů

Organismus

Velikost 

(bp)

Rok 

přečtení

První osekvenovaný 

genom…

bakteriofág MS2 3 569 1975 ssRNA viru

bakteriofág ΦX-174 5 386 1977 ssDNA viru

bakterie Haemophilus inluenzae 1,83 .106 1995 prokaryotického org.

kvasinka Saccharomyces 

cerevisiae 12,1 .106 1997 eukyraotického org.

hlístice Caenorhabditis elegans 98 .106 1999 vícebuněčného org.

rostlina Arabidopsis thaliana 157 .106 2000 rostliny 

člověk Homo sapiens sapiens 3,2 .109 2004 savce

měňavka Amoeba dubia 67 .1010

největší známý 

genom (dosud 

nepřečtený)



C-hodnota je obsah DNA v haploidním genomu (bp, pg).

Paradox C-hodnoty - neexistuje jednoduchý přímý vztah mezi velikostí

genomu a biologickou (genetickou) komplexitou organizmu.

Rozdílná velikost genomu u blízce příbuzných organismů podobné

komplexity daná jednak celogenomovými duplikacemi a jednak

zmnožením repetitivních sekvencí.

Totéž platí i pro G-hodnotu (počet genů).

Nejmenší genom má Mycoplasma genitalium 500kb.

Největší genomy mají např. mloci, nebo liliovité rostliny  (velikost ca 100x 

lidský genom).

Paradox hodnoty C



Paradox hodnoty C

H. sapiens má 200x menší genom než Amoeba dubia.

Délka kódující DNA je podobná,  příčinou je nekódující, sobecká DNA.

Genomy eukaryot se liší až 80 000 x.

Podisma pedestrisDrosophila melanogaster

18 000 Mb 180 Mb 



• Eukaryotický genom: 8.8106~ 6.91011

(= 8.8Mb – 690Gb; = 8 mil. 800 tis. – 690 mld.)

Nejmenší známý: Saccharomyces cerevisiae a jiné houby

• Velikosti eukaryotických genomů nejsou! úměrné 

počtu genů nebo komplexitě organizmu

Velikosti genomů eukaryot



Změny velikosti genomu

Zvětšení

• celkové zvětšení: polyploidizace

(duplikace celého genomu)

• duplikace části genomu, 

zmnožení počtu chromosomů

• duplikace genů a skupin genů

• expanze heterochromatinu

• amplifikace transpozonů a 

retroelementů

• inzerce virové DNA

• inzerce organelové DNA 

• expanze mikrosatelitů Vzrůstající komplexita živých 

forem byla doprovázena vzrůstem 

velikosti genomů a počtu genů



NEKÓDUJÍCÍ DNA A 

VELIKOST GENOMU



Teorie úlohy nekódující DNA: adaptivní 

role vs. sobecká DNA

- Jaké evoluční síly produkují „zbytečnou“DNA?

- Jaká je role „zbytečné“DNA?

- Proč selekce toleruje „zbytečnou“ DNA?

Adaptivní role:

vliv nadbytečné DNA na fenotyp, vliv na velikost jádra a buňky, 

ochrana kódujících sekvencí před mutacemi, pufrování koncentrace 

regulačních proteinů

Sobecká DNA (junk DNA):

Parazitické sekvence, mobilní elementy, fixace genetickým driftem, 

velikost genomu je tolerovatelné maximum závisející na 

ekologických a vývojových potřebách organizmu



Závislost velikosti genomu na zaměpisné 

šířce a nadmořské výšce

- korelace mezi velikostí genomu a teplotním režimem

- větší genomy nebo polyploidi:

- arktické lososovité ryby

- zooplankton arktických jezer (Daphnia, Bosmina)

- rostliny v polárních oblastech 

- populace v teplých oblastech jsou diploidní



Vliv velikosti genomu na fenotyp

Velikost genomu koreluje s:

+
- velikostí jádra

- velikostí buňky (nucleotypic effect)

- dobou mitózy a meiózy

- minimální generační dobou

- velikostí semen

- odpovědí letniček vůči CO2

- dobou vývoje embrya u mloků

-
- rychlostí bazálního metabolismu  u obratlovců (negativní korelace)

(malý genom ptáků a netopýrů - rychlý metabolismus při letu, velký  

genom ryb - estivace za hypoxických podmínek)

- morfologickou komplexitou mozků u žab a mloků (negativní korelace)



Malé nekódující molekuly RNA
Small interfering RNA (siRNA)

• 21-23nt, vznikají z dsRNA molekul.

• degradují komplementární molekuly mRNA, vyvolávají heterochromatinizaci 

chromatinu

• význam: ochrana genomu před viry a transpozony, transkripční umlčení 

repetitivních úseků, heterochromatinizace centromer, regulace genové exprese

• mutanti: životaschopní, ale více náchylní k virovým infekcím

Mikro RNA (miRNA)

• 21-23nt, vznikají z vlásenkových struktur

• snižují efektivitu translace; snižují stabilitu mRNA

• význam: regulace genové exprese (prostřednictvím miRNA regulováno až 30% genů).

• mutanti: neživotaschopní

Piwi interacting RNA (piRNA)

• 24-30, biogeneze není přesně známá

• vyskytují se především v germinálních buňkách

• význam: pravděpodobně umlčení transpozonů a jiných sobeckých elementů

• Uplatňují se při sprostředkování transgenerační epigenetické dědičnosti.

• mutanti: sterilní



Lidský genom
Odhady počtu protein kódujících genů u člověka

1997: ~100 000

2000: ~ 60 000

2001: 30 000 - 40 000

2004: 20 000 - 25 000, tj. ~ 1,2% genomu když bereme v úvahu jenom exony

Původní odhady zkresleny, nepočítalo se s alternativním sestřihem, 

alternativními promotory, alternativními poly-A signály atd..

Počty protein kódujících genů u jiných organismů

myš 23 000

Drosophila 14 000

C. elegans 20 000

Arabidopsis 25 000

Člověk zhruba stejný počet genů jako C. elegans, ale

vyšší počet alternativních transkriptů a post-translačních modifikací. 

U člověka vzniká až 5 x více různých proteinů!!! 



Lidský genom

Protein kódující geny tvoří u člověka jen asi 1,2% 

jaderného genomu, transkribováno je ale až 90% 

lidského genomu!

- rRNA, tRNA, snRNA, snoRNA, miRNA, siRNA, piRNA, lncRNA

- Alternativní transkripty

- Antisense transkripty

(>50% kódujících genů má antisense transkript)

• Dlouhé nekódující RNA (např. Xist).

• Transkribované pseudogeny



Struktura genomu člověka

50



• Velikost genomu ~ 3 164 700 kb

• Počet genů ~ 20-25 000

• Velikost průměrného genu ~ 3000bp

• Téměř všechny báze jsou stejné (~99.9%) u všech lidí

• Funkce u více než 50% genů není známá

• Méně než 2% genomu kóduje proteiny

• 50% genomu tvoří repetice

• Během posledních 50 mil let silný pokles aktivity TE

• Genově bohaté oblasti jsou GC-bohaté, repetice AT-bohaté

• Náhodná distribuce genově-bohatých oblastí, oddělené repeticemi

• Chrom.1 má nejvíce genů (2968) a chrom. Y nejméně (231)

Srovnání lidského genomu s genomy jiných organizmů

•Genové ostrovy u člověka versus homogenní distribuce genů u jiných organizmů

•3x více proteinů než D.m. nebo C.e. díky alternativnímu sestřihu (35-60% genů)

•Stejné genové rodiny jako u D.m., C.e., rostlin, ale počet členů rodin expandoval

•Větší podíl repeticí – C.e. (7%), D.m. (3%), A.t. (11%)

Lidský genom
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Lidský jaderný genom (projekt HUGO Human Genome 

Organization, založen 1990)

Publikace 2001, zpřesnění 2004, 2006.

25,2 % geny (1,2% exony, 24% introny); 

22 287 genů kódujících proteiny 

(odhad z roku 2004, dnes okolo 21 000 genů)

21-22% mezigenová DNA (heterochromatin, regulační sekvence, 

pseudogeny, genové fragmenty)

50% genomu jsou repetitivní sekvence (tandemové x disperzní; 

vysoce x středně repetitivní)

Tandemové: centromery – satelitní DNA, telomery, 

mikrosatelity, minisatelity, rDNA klastry…)

Disperzní: většina transponovatelných elementů - 45%

genomu.

Mezinárodní 

Konsorcium, 2001

Celera Genomics 

(Venter), 2001
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Lidský mitochondriální genom

16,6 kbp, 37 genů

22 genů pro rRNA, 2 pro tRNA, 13 pro proteiny dýchacího řetězce (ty 

jsou syntetizovány na mitochondriálních ribozomech, zbytek je kódován 

v jádře, syntetizován na ribozomech v cytosolu a pak exportován do 

mitochondrií)

- Původ mitochondrií z α – proteobakterií (Ricketsia) - endosymbióza

53



Lidský genom
Dnes podle ENSEMBL: 

http://www.ensembl.org/Homo_sapi

ens/Info/StatsTable?db=core

Databáze sekvencí DNA

1) GenBank (USA)– dnes provozována 

Národním centrem pro 

biotechnologické informace (NCBI = 

National Center for Biotechnology 

Information), která je součástí Národní 

lékařské knihovny (NLM = National

Library of Medicine); 

www.ncbi.nih.gov

2) EMBL (European Molecular Biology 

Laboratory)

3) DDBJ (DNA DataBank of Japan)

Dnes propojeny dohromady všechny; 

v databázích se dají hledat sekvence 

podobné zadaným sekvencím (BLAST = 

Basic Local Alignment Search Tool)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genomes/
54
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Další typické vlastnosti lidského genomu

Expanze genových rodin a rozdíly v negenových oblastech
RNA nekódující proteiny:

- mnoho transkriptů nekódujících proteiny a s neznámou funkcí

- „transfrags“ – transkribované fragmenty genů, role v reorganizaci 

chromatinu nebo regulace dostupnosti polymeráz či TF, role antisense 

transkriptů v regulaci genové exprese

- přes 1000 miRNAs

Ultrakonzervativní elementy:

- 481 UCEs delších 200bp, 100% identita mezi člověkem, myší a 

potkanem

- UCE jsou enhancery genů (někdy homologie s TE)

Genomová struktura:

- nepotvrzena opakovaná polyploidizace v historii, 45% repeticí, 

duplikace 55



Lidský chromosom Y

Sál plný zrcadel
PAR1 PAR2

Palindromy:

• 3 000 000 bází dlouhé

• 99.9% identita

Homologní oblasti mezi X a Y

Duplikativní přenos z X

Palindromy
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Evoluce genu



Každý gen vzniká z genu

- geny jsou si podobné, duplikace a postupná divergence 

genů

- genové rodiny a nadrodiny, genealogické stromy

- počet genů u eukaryot: 10 000 – 40 000

- počet základních modulů malý: stovky-max tisíce 

vzájemně nepříbuzných exonů, nejmenší jsou genové 

moduly



Možnosti:



Konvergence
Vznik genu pro nemrznoucí glykoprotein AFGP (antifreeze glycoprotein) 

u ryb žijících v polárních oblastech (odlišná forma v Antarktidě a Arktidě).

- AFGP gen vznikl před 2,5 miliony let 

- přestože obě formy genů vznikly z různých genů, oba obsahují dlouhé 

úseky kódující tripeptid Thr-Ala-Ala

- Antarktický gen vznikl z genu pro trypsinogen amplifikací tripeptidové

sekvence

- Vznik arktického AFGP nemá nic společného s genem pro trypsinogen 

Konvergentní evoluce – vznik u nepříbuzných organismů nezávisle na 

sobě, evoluce je dovedla v podobných prostředích k podobnému 

výsledku. 



Původ nových genů - horizontální přenos

Vertikální (sexuální rozmnožování) a horizontální přenos (mezi 

druhy).

Konjugace, transdukce a transformace. Endosymbióza.

Šíření rezistence k antibiotikům.

Vnitrobuněčný parazitismus (Wolbachia, přenos fragmentu na X 

chromosom hmyzu).

Vnitrobuněčný parazitismus 

(Wolbachia, přenos fragmentu 

na X chromosom hmyzu).



Horizontální genový přenos

Přírodní genetické inženýrství je časté, dokonce i mezi 

evolučně vzdálenými taxony!

GMO organizmy si budou vyměňovat geny s ne-

GMO.

Dnes málo informací o horizontálním přenosu a jeho 

regulaci.

Místo stromu života lépe mluvit o pavučině (síti, 

webu) života!!!



a-globinové geny

b-globinové geny

5kb

Geny exprimované v embryu

Pseudogeny

Geny exprimované v plodu

Geny exprimované v dospělosti

Globinová genová rodina

e

x2 yx1 ya2 ya1 a2 a1 q

Gg Ag yb d b



Genové rodiny

Skupiny genů, které se během evoluce vyvinuly z jednoho

společného předka a zachovaly si vysoký stupeň sekvenční

podobnosti, mají stejné, podobné nebo různé funkce. Pouze 76/2 200

genových rodin společných pro všechny organismy. Člověk má 15

000 genů v genových rodinách.



Evoluce RNA



Po určité období měl obě funkce jeden typ sloučenin, RNA - informační i katalytická 

molekula.

„The RNA World“

3.5-4mld



Důkazy pro existenci RNA světa

1. Důležitá role RNA v realizaci genetické informace dnes 

2. RNA viry, retroelementy, telomery

a konzervativní mechanizmus jejich replikace

3. Ribozymy – enzymaticky aktivní RNA, objeveny 1982

Kritéria testující zda RNA je reliktem světa RNA

1. Katalytické vlastnosti

2. Všudypřítomnost

3. Centrální postavení v metabolismu  



Abiotická syntéza nukleotidů a 

polynukleotidů

Chemická kondenzace aktivovaných 5’-polyfosfát nukleotidů

1. Syntéza nukleozidů: vazba bází na ribózu

2. Tvorba nukleotidů: fosforylace nukleozidů (racemát)

3. Tvorba polynukleotidů – tvorba fosfodiesterové vazby



Katalyzované reakce 

1. substrátem většinou RNA:

a. nejčastěji hydrolýza fosfodiesterových vazeb (endonukleáza)

b. obrácený směr – syntéza fosfodiesterových vazeb (ligáza, polym.)

c. transesterifikace – editace, sestřih

2. Substrátem není RNA

a. syntéza peptidové vazby

RNA se dokáže sama modifikovat, vystřihovat, 

spojovat.



Co se stalo (děje) s RNA katalyzátory když jejich 

funkce převzaly proteiny

Převzaly nové funkce:

Ribozom – původně replikace, nyní translace.

Spliceosom – původně rekombinace, nyní sestřih.

Zachovaly si vysoce konzervativní funkce:

- snoRNA – úpravy rRNA

- RNAza P - úpravy tRNA

- snRNA - sestřih intronů v mRNA

Tyto funkce jsou vysoce konzervativní, zachovaly se u eukaryot.

Ztráta některých RNA reliktů u prokaryot, protože proteiny jsou účinnější.

Přechod RNA  proteiny stále probíhá.



RELIKTY SVĚTA RNA

1. tRNA - od replikace k proteosyntéze

2. Ribozóm

3. Sestřih a snRNA

4. Maturace rRNA a snoRNA

5.  Maturace tRNA a RNázaP

6. Signální rozpoznávací částice a srpRNA

7. Editace RNA a řídící RNA (gRNA)

8. Telomeráza a telomerická RNA

9. Vault RNA (vRNA)



RNA rodina, součást vault ribunocleoprotein complex. Ten se 

skládá z:

•major vault proetin (MVP)

•dvou minor vault proteins VPARP a TEP1

•několika malých netranslatovaných molekul RNA.

Každá vault partikule obsahuje 8-16 vRNA molekul. Vault komplex 

je spojován s resistencí vůči lékům.

vRNA



Vault RNA

- přilepena na povrchu jaderné membrány a asociována  s 

komplexem jaderných pórů

- funkce neznámá, spíše funkční než strukturní (exp. odstranění 

RNA)

- souvisí s rezistencí rakovinných buněk k léčivům

- obsahuje RNA, sekvence konzervativní

- tvoří značku pro transport NK z jádra a do jádra

- v RNA světě existovala proto-jádro a proto-plazma, aby 

separovaly replikaci a transkripci, omezení šumu



Starobylé struktury

Ribozóm je relikt světa RNA. Proteosyntéza, účast rRNA, 

tRNA a mnoha proteinů. 

Původně replikace. 

Ribozómy jsou ribozymy, které jsou stabilizovány proteiny.

Spliceozóm – sestřih pre-mRNA, účast snRNA a mnoha  

proteinů.

Původně rekombinace.

Snorpozóm – sestřih pre-rRNA, účast snoRNA a mnoha 

proteinů.



Malé jaderné RNA (snRNA)

- nacházejí se v jádře eukaryot

- účastní se sestřihu pre-mRNA a udržování telomer

- tvoří nukleoproteinové částice (snRNP = snurps), každá s více 

proteiny

- jsou kódovány introny

- U1, U2, U4, U5, U6

- U4+U6 se párují spolu, U6 je katalytická



Maturace rRNA a snoRNA

snoRNA (malé jadérkové RNA):

– účast při maturaci rRNA a ribozómů

- velký funkční komplex - snorpozóm

- kódovány introny některých genů – ribozomálních a heat shock genů

- 8 různých snoRNA kódováno 8 introny jednoho genu 

- u savců nejméně 30 různých snoRNA, u kvasinky 26 snoRNA délky 5426 b 

(ancestrální snorpozóm)

- homologie snoRNA s rRNA (18S a 28S), intra- i intermolekulární kontakty

- některé snoRNA potřebují spliceosom ke své maturaci



Maturace rRNA a snoRNA

Prokaryota

absence snoRNA u prokaryot je záhadou

maturace rRNA jen za účasti proteinů

objev U3snoRNA u archebakterie

Sulfolobus acidocaldarius



Maturace tRNA a RNázaP

RNázaP:

- úloha v maturaci tRNA

- je skutečným enzymem, štěpí opakovaně

- RNA katalytická podjednotka + proteinová 

podjednotka

- jediný ribozym modifikující RNA u prokaryot

- molekulární fosílie

RNáza MRP:
-druhá podobná molekula vzniklá duplikací a divergencí 

u eukaryot nebo endosymbiózou

- výskyt u Giardia a Microsporidia – nemají 

mitochondrie

tRNA:

– relikt světa RNA – konzervativní, všudypřítomná, centrální úloha v metabolismu

- interakce s rRNA

– původní funkce v replikaci, později v proteosyntéze

- některé geny pro tRNA mají introny



První protein byla RNA-dependentní 

RNA polymeráza (RNA replikáza)

- první geneticky kódovaný protein vznikl náhodou

- krátký strukturně jednoduchý peptid

- interagoval s RNA replikonem, zvyšoval jeho stabilitu či zlepšoval konformaci

- syntéza potomstva musí být rychlejší než degradace rodičů

- dostatečná přesnost, ale ne absolutní (možnost evoluce)

RNA polymeráza Reverzní transkriptáza

Proteiny zvýšily účinnost ribozymů

RNA RNP protein



První RNA organizmus kódující 

proteiny: Riborgis eigensis

První RNA genomy replikované RNA polymerázami – kódovaly 1 peptidový řetězec

Množství chyb, tedy vznikala populace lišících se molekul RNA, proto koreplikace 

vzájemně výhodných lineárních molekul kódujících replikázu, ochranný plášťový 

protein a konformační podjednotku.

Vznik fragmentovaných interagujících genomů (podobnost struktuře 

eukaryontního genomu – původní, prokaryota odvozená)

~ 15kb genom



První DNA genomy vznikly fúzováním 

malých kružnic DNA
- malé kružnicové DNA genomy, disperzní genom

- fúzování, geny jako autonomní DNA

- počty kopií statisticky stejné – podobné přenosům plazmidů

Fáze

A. Pregenomická, B. rekombinační, C. genomická



Genomy prokaryot jsou mladší 

a odvozené

- cirkulární

- jedna molekula

- operony obsahující

- mnohé RNA nahrazeny 

proteiny

- lineární

- fragmentovaný

- introny obsahující

- RNA molekuly potřebné 

pro úpravy RNA

ODVOZENÝ GENOMPŮVODNÍ GENOM

EUKARYOTA PROKARYOTA


