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Вътреутробното развитие на жи-
вотните се е появило благода-
рение на прескачащи генетични 

елементи, които мобилизират старите 
гени за нова задача.
При вътреутробното развитие има ре-
дица предимства: ембриона се разви-
ва в по-стабилна среда, той е по-добре 
защитен от враговете, хранителните 
вещества постъпват в него от майчи-
ния организъм, а не от неголям запас в 
яйцето или хайвера и т.н. Всичко това 

позволява да се удължи развитието на 
зародиша и напълно да се формира 
неговата сложна физиология. В реди-
ца случаи /при някой гущери, риби и 
др/ има комбиниран начин, когато за-
родиша се развива в яйце, но самото 
яйце се намира в тялото на майката. 
Плацентните бозайници са довели тех-
нологията до съвършенство: при тях 
плода се намира в майчината утроба, а 
контакта с родителския организъм се 
осъществява благодарение на специа-

Скачащи гени са научили 
бозайниците на вътреутробна 
бременност
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Птицечовките са едни от малкото бозайници снасящи яйца. 
(David Watts / Visuals Unlimited / Corbis.)
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лен орган – плацента. /Справедливо 
е да отбележим, че при някои акули 
и онихофори, практикуващи живора-
ждане, също така се образува плацен-
та./ Животните трябва едновременно 
да решават редица проблеми, свърза-
ни с такъв тесен контакт между май-
ката и ембриона – например, необхо-
димо е да се избегне конфликта между 
майчиния имунитет и развиващото се 
„чуждо тяло”.

Разбира се, вътреутробното развитие 
не може да се появи без мащабна гене-
тична промяна. Ето че изследователи 
от Чикагския Университет /САЩ/ са 
решили да разберат, какви генетични 
модификации позволяват на бозайни-
ците да създадат по-сложни морфоло-
гични и физиологични адаптации за 
износване на ембриона. Винсент Линч 
и неговите колеги сравняват гените, 
отговорни за активирането на матка-
та при цял ред животни: плацентни и 
торбести бозайници, птици, влечуги и 
земноводни. В резултат става ясно как 
е започнала еволюцията на плацент-
ното живо раждане при древните бо-
зайници.

За да може ембриона да се развива в ут-
робата, трябва да се активират повече 
от хиляда гени, които поемат регула-
цията на взаимоотношенията между 
плода и майчиния организъм. Когато 
се  увеличава времето на бременност-
та, допълнително нови гени  се включ-
ват в усилването и усъвършенстването 
на връзката между родители и деца, а 
също така потискащи майчиния иму-
нитет в матката. В същото това време 

е вървял обратен процес, който е от-
ключвал генетичните елементи, отго-
варящи за оформяне на яйцето и съ-
пътстващи процеса.

Откъде са се взели „гените на бре-
менността”? Както често се случва в 
еволюцията, всички те по-рано са из-
пълнявали някаква роля в мозъка, 
храносмилателната система, кръво-
носните съдове, но после се приспо-
собяват към нова задача. Това става 
благодарение на появилите се регула-
торни участъци в гените, които ги пра-
вят чувствителни към прогестерон, 
женския полов хормон, управляващ 
физиологията на размножаването. А 
прогестерон регулаторните елементи 
са се появили благодарение на транс-
позоните. Така се наричат особени по-
следователности от ДНК, които могат 
да  откопират сами себе си на друго 
място в генома. Тяхното съществуване 
води само да умножаване на собствени 
копия, и такива „скачащи гени” или 
„геномни паразити” могат да донесат 
неприятности на гостоприемника, за-
щото могат да попаднат във важен ген 
и да нарушат неговата регулация или 
въобще до неузнаваемост да изменят 
последователността на белтъка, кой-
то този ген кодира. Клетката се старае 
да намали активността на транспозо-
ните, но понякога се случва така, че 
те именно придвижват организма по 
еволюционната стълба, помагайки на 
други гени да разширят или сменят 
функциите си.
Как това се е случило при вътреутроб-
ното развитие? Много транспозони на 
бозайниците носят в себе си последо-
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вателности за свързване с прогесте-
рона, който е необходим за тяхната 
активност. Така че, тези гени, които 
отначало са били заети на други места, 
а после започват да управляват вътре-
утробното развитие, могат да сменят 
полето на своята изява, благодарение 
на „геномните паразити”: прогестеро-
нови участъци на транспозоните, кои-
то започват да влияят на активността 
на гените, в които те са „скочили”. При 
това самите транспозони с времето са 
се обезвредили. 
За еволюцията е обичайно не толко-
ва  да изобрети нови гени, отколкото 
да промени регулацията на старите. 
Функцията на белтъка зависи не тол-
кова от това, което той прави, колкото 
къде и кога. В дадения случай в промя-
ната на това „къде” и „ кога” са помог-
нали  мобилните генетични елементи. 
Макар, както отбелязват авторите на 
това изследване, никой не е очаквал, 
че именно транспозоните помагат в 
„разработката” на толкова сложен и 
комплексен процес като вътреутроб-

ното развитие.
 
Източници: 
http://www.nkj.ru/news/25720/ (Нау-
ка и жизнь, Прыгающие гены научили 
млекопитающих беременности)

h t t p : / / w w w . u c h o s p i t a l s . e d u /
n e w s / 2 0 1 5 / 2 0 1 5 0 1 2 9 - g e n o m i c -
parasites.html

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 
достъп до него.

      admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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