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Anotace přednášky:
Existuje mnoho
Recyklace transposonů
příkladů
Značnou čá st genomu většiny organizmů tvoří
„Turning junk into gold“
domestikace
transposonů
mnohoná sobně se opakující ú seky DNA, tzv. repetice.
hypotézy: parazité x významný č initel v evoluci
Převaž ující jsou zejména mobilní genetické elementy,
neboli
transposony, označované také jako “ská kající geny”.
Dříve se
o nich soudilo, ž e jde o pouhé parazitické ú seky DNA,
genetické haraburdí, jehož se genomy nemohou zbavit.
V
poslední době se však ukazuje, ž e transposony hrají
klíčovou
DNA
roli ve fungová ní a evoluci genomů. Poskytují
genomům evoluční potenciá l. Je zná ma řada příkladů
tzv.
“domestikace” transposonů, kdy tito primá rní parazité
poskytují
svému hostiteli už itek. Předná ška se bude zabý vat nejen
strukturou, klasifikací, původem a funkcí transposonů, ale zejména představí tuto většinovou slož ku našich
genomů v novém světle.
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