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Abstrakt 

 

Archebakterie jsou jednou ze tří domén ţivota na zemi. Od jejich objevu uplynulo třicet let a za tu dobu 

jsme poznali mnoho z jejich biologie, přesto je naše poznání teprve v počátcích. Reprezentují početně i 

ekologicky velmi důleţitou skupinu prokaryotických organismů, která ale sdílí mnoho společných znaků 

s eukaryoty. Typickými představiteli jsou nejrůznější extrémofilové, nicméně diverzitu temperátních druhů 

teprve začínáme objevovat a zdá se, ţe je nesmírná. Jednou z nejpodstatnějších, ale i nejspornějších otázek 

je překvapivě ta, o jak starou skupinu se jedná. Panuje všeobecná shoda, ţe archebakterie mají 

hypertermofilní původ. Jsou tedy pozůstatkem bouřlivého mládí naší planety, nebo, jak někteří tvrdí, 

skupinou starou pouze necelou miliardu let? Jinými slovy, jsou svědky archaika, nebo jen „horkou“ 

novinkou starohor? Paleontologické nálezy naznačují jejich velké stáří, některé molekulární analýzy ale 

naproti tomu dávají tušit, ţe jde spíše o odvozenou skupinu. Pokusem o příspěvek k tomuto problému je 

fylogenetická analýza genu CysN/NodQ, přítomného u některých eubakterií. V souladu s jejími výsledky 

se zdá, ţe archebakterie jsou velmi starou skupinou, jejíţ hluboké porozumění je zásadní pro představu 

časné evoluce ţivota. 

 

Klíčová slova:  archebakterie (archea), evoluce, fylogenetika, univerzální strom ţivota,          

 mikrobiologie, CysN  

 

Abstract 

 

Archaebacteria constitute one of three domains of Life on Earth. Since they were discovered thirty years 

ago, we have learned much about their biology. However, we are still at the beginning of our knowledge. In 

terms of abundance and ecological roles, they represent a very important group of prokaryotic organisms, 

which, however, share many common traits with eukaryotes. Typical representatives of Archaebacteria are 

various extremophiles, but the diversity of mesophile species  has become appreciated only recently and it 

appears to be eminent. One of the most fundamental but controverisial questions is surprisingly how old is 

this group. There is a general consensus that the first archaebacterium was a hyperthermophile. So, do they 

stem from stormy youth of our planet or, as some claim, do they form a group only less than one billion 

years old? In other words, are they witnesses of Archaean or only a „hot“ novelty of Phanerozoic? Fossil 

evidence indicates their antiquity, but some molecular analyses may suggest that they are rather a derived 

group. Here we attempted at a contribution to this problem via phylogenetic analyse CysN/NodQ gene 

present in some Eubacteria. In agreement with outcomes of this analyse, we suppose that Archaebacteria 

are a very ancient group and that deeper understanding of achaebacterial biology is crucial for illuminating 

the early evolution of life.  

 

Keywords:  Archaebacteria (Archaea), evolution, phylogenetics, universal tree of life, 

microbiology, CysN    
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Úvod 
 

Práce je sice primárně zaměřena na přehled problematiky datace archebakteriální linie, nicméně k tomu, 

abychom plně docenili význam této otázky, je třeba znát postavení archebakterií v rámci mikrobiologie i 

biologie obecně. Text je proto rozdělen do dvou hlavních částí. První se snaţí o stručný úvod do biologie 

jakoţto vědy studující ţivot, a především pak do způsobu, jakým si předmět svého studia v průběhu času 

kategorizovala. Tuto zdánlivě nedůleţitou předmluvu spolu s historickým prefixem druhé, hlavní části, 

povaţuji za nezbytnou prerekvizitu k pochopení důleţitosti, kterou archebakterie pro moderní biologii mají. 

Teprve v jejich světle získává otázka po stáří této fascinující skupiny organismů význam otázky mnohem 

hlubší, neţ by se jinak na první pohled mohlo zdát. Závěrem práce se krátce věnuji náčrtu experimentu, 

který by mohl přinést další zajímavá fakta. 

 

1 Život jako centrální téma biologie1 

 

O čem je biologie? Dobrá otázka. (Z. Neubauer) 

1.1 Biologie jako věda 

 

Takzvaná objektivní, novověká věda, jejíţ počátky sahají k Descartesově mathéma-tizaci přírody 

(Neubauer 2002a), respektive redukci světa na rozprostraněnost a pohyb (jinými slovy kvantitu, typicky 

graf z naměřených, především ale měřitelných hodnot) je ex lege ustanovena svým předmětem studia – jak 

jinak, neţ objektivně určeným. Komplementárně je to však i sama věda, která předmět svého studia 

definuje. Příkladem par excellence můţe být právě biologie, která se jako věda etablovala relativně pozdě, 

na přelomu 18. a 19. století. 

V té době přichází Lamarck se svou teorií postupné transformace, která dnes bývá často mylně pokládána 

za první evoluční teorii. Ačkoli Lamarck moţná nebyl dobrým vědcem (Rádl 2006a: 370), přece svým 

dílem završil jakýsi fázový přechod vnímání ţivého: na rozdíl od chemických prvků, minerálů či dokonce 

přírodních zákonů, které se nevyvíjejí a jsou stále tytéţ, ţivé bytosti se přizpůsobují, a především – 

zdokonalují. Jsou tedy jinými jsoucny neţ ostatní a vyţadují zvláštní přístupy, neboli je splněn primární 

poţadavek objektu studia.  

Zkoumání ţivého a poznatky o ţivé přírodě byly odedávna nedílnou součástí lékařství, které však, a 

nikoliv pejorativně, není a nikdy nebylo ţádnou logií, nýbrţ tradiční naukou. Post factum onoho 

„zlogizování“ je však nutno tyto poznatky vtěsnat do rámce definovaného jádrem, kterým mají být ţivé 

bytosti. Není ovšem vůbec snadné vyhmátnout něco specificky ţivého, jakýsi etalon biologie. Ţivým se zdá 

být vše (hylozoismus), anebo naopak zhola nic (novověký mechanicismus). Novověk si ţádá předmět, 

                                                      
1  Většina podkladů pro následující text pochází z ústního sdělení prof. Z. Neubauera v rámci dvousemestrálního přednáškového cyklu 
Filosofické základy biologie; ZS a LS 2006/2007, PřF UK, Praha 
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zaměnitelnou poloţku, a biologie mu jej sotva nabízí, coby sbírka účelnosti v přírodě: nepopiratelná auto-

nomie ţivota zlolajně našeptává, co Kant údajně vyjádří slovy: „Ţádný Newton ţivota nebude.“ In medias 

res, tedy jak ţivé udělat objektivně poznatelné, přispěla koncem 19. století buněčná fyziologie a o několik 

dekád později pak přišla definitivní odpověď v podobě molekulární biologie. 

 

1.2 Život 

1.2.1 Definice 

 

Slovo biologie bylo zřejmě poprvé pouţito v díle
2
 M. CH. Hanova z r. 1776; jako termín jej ale zavedl 

teprve J. B. Lamarck počátkem 19. století.
3
 Etymologie slova je výstiţná a dobře vědom si jí byl i 

Lamarckův současník Treviranus, který toto označení pouţil nezávisle na něm. Treviranus prohlásil, ţe 

cílem biologie je popsat „různé formy a projevy života, podmínky a zákony, jakými se tento úkaz života řídí, 

a příčiny, jimiž je ovlivňován“ (Treviranus in Rádl 2006a: 348) a začíná – hledáním definice ţivota. 

Tváří v tvář posunu ostatních přírodovědeckých disciplín, především fyziky, čelila biologie váţnému 

problému
4
. Status novověké vědy tlačil nůţ do zad vitalismu, který se v průběhu 18. a 19. století ustanovil 

jako opozice mechanicismu, jenţ ovšem na definici ţivota sám nestačil. Problém „něčeho navíc“, co se 

nedalo zahrnout do rámce oficiální empirické vědy, trval víceméně aţ do metodologického převratu po 2. 

světové válce, kdy na pole biologie vstupují fyzici, kteří na jednu stranu pro biologii nemají nejmenší 

špetku citu, na straně druhé jsou však eo ipso schopni klást zcela nové otázky. Příkladem za všechny budiţ 

M. Delbrück či F. H. C. Crick. Metoda černé skříňky jim umoţnila ptát se opět descartesovsky: vstupy si 

lze vymýšlet, a výstupy měřit (Neubauer 2004). Společně s Monodovým pojmem gratuity, manifestujícím 

princip everything goes, se biologie vrací na vědecké kolbiště. Gordický uzel ţivota nicméně přesto 

spolehlivě lámal jeden meč důvtipu za druhým. V zásadě nezbylo nic jiného, neţ pokusit se o definici 

výčtem – ale ani zde není situace o mnoho růţovější.  

V současné době se ţivot definuje výčtem vlastností, které jsou povaţovány za zásadní, jako např. 

metabolismus, růst, přizpůsobivost, dráţdivost, schopnost homeostáze a především reprodukce (replikace 

sama sebe). S výjimkou posledního se však vše zdá být podmíněné a kontextově vázané. Jedním 

z podstatných rysů ţivota je i sniţování entropie; zde není nezajímavé povšimnout si paralely 

s mytologicky neobjektivní definicí ţivota jako něčeho, co se staví na odpor smrti – přeformulované do 

podoby ţivota jako něčeho, co se staví na odpor 2. termodynamickému zákonu.
5
  

Univerzální definice ţivota není a je otázkou, zdali je moţné ji vůbec najít. Přehled asi šedesáti pokusů o 

ni od různých autorů viz Barbieri (2006). Definice starších autorů obsahují snahy o všezahrnující princip; 

současnost na tuto strategie rezignovala a naopak se snaţí o jednoduché a výstiţné popisy – ovšem ad hoc. 

                                                      
2  Na neologismus (ne)překvapivě přímo v názvu.  
3  Dostupné v březnu 2008 z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologie#Historie 
4  Poslechněme si filosofa vědy D. Bohma: „Zdá se podivné, že zatímco se fyzika mechanismu vzdaluje, biologie a filosofie se mu přibližují. 

Pokud to tak půjde dál...vědci budou žijící a myslící bytosti považovat za stroje, zatímco bezduchou hmotu budou považovat za příliš 

komplexní a jemnou, než aby zapadala do omezených kategorií mechanismu.“ (Bohm 1969 in Woese 2004b). 
5  Všimněme si i toho, ţe jde o negativní definici, kterých se biologie jaksi nemůţe a nemůţe zbavit. 



6 

 

Příkladem nechť je definice ţivota pro NASA od Geralda Joyce z r. 1994: Ţivot je samopodpůrný systém 

schopný prodělávat darwinovskou evoluci (in Barbieri 2006).  

Biologii budiţ útěchou, ţe navzdory efemérnímu předmětu studia se, podle výše uvedené definice, 

navrátila do skutečných rozměrů svého jména: darwinovská evoluce je nepopiratelným způsobem 

historicitou, příběhem – tedy tím, co ve skutečnosti znamená řecké bios – ţivot ve smyslu příběhu a osudu. 

 

1.2.2 Původ 

 

Po celé věky byla otázka po původu ţivota zcela prosta ţhavosti významu, který jí (ze své podstaty nutně) 

vetkla post-Darwinova doba. Kdyţ Aristotelés, jako ukázněný systematik a první učenec, jenţ nechal 

vystoupit jednotlivá pole biologie, zoologií a botanikou počínaje a teratologií či fyziologií konče, diskutuje 

tuto otázku, uvaţuje spontánní vznik bez nejmenšího zaváhání i pro „vyšší“ zvířata jako úhoře a ţáby (Rádl 

2006a: 66). 

První hráz abiogenetickým představám vztyčil v sedmnáctém století Francesco Redi experimentálním 

popřením samoplození červů a hmyzu; přímým důsledkem jeho pozorování však byl fakt, ţe ţivé 

organismy jsou od prvopočátečního uvedení do světa (Bůh) spojeny do kontinuální vývojové řady, coţ je 

mimo jiné prvním předpokladem pozdějšího vzniku vývojových teorií (Rádl 2006a: 174, 278). 24. dubna  

1676 Antoni van Leeuwenhoek prvně pozoruje bakterie a svět je nucen přijmout existenci „nové“ formy 

ţivého. Pokus o vyvrácení samoplození mikroorganismů podnikl o generaci později Lazaro Spallanzani, 

který dokázal, ţe v převařených tekutinách nelze ţádné nalézt. Nicméně pokusy italského abbého, který se 

primárně orientoval spíše na rozmnoţování zvířat, nebyly brány jako průkazné, neboť v nich zabránil 

přístupu vzduchu, který byl povaţován za nutnou podmínku samovolného vzniku ţivota. A tak konečné 

řešení problému čekalo aţ do poloviny devatenáctého století na Louise Pasteura, který několikaletým 

pokusem s baňkami s labutím hrdlem (dovolujícím přístup vzduchu ke sterilní tekutině) s konečnou 

platností popřel abiogenezi i pro mikroorganismy a r. 1864 měl důvod k ostentativně vítězoslavné 

přednášce na Sorbonně (Kaprálek 2000). (Implicitní předpoklad, ţe mikroorganismy nejsou schopny 

aktivního pohybu ponechme stranou.) 

Biologie se tak oklikou navrací k Ariadnině niti Rediho doby, která spolu s jeho pozorováními přijala i 

jeho učení, že příroda není schopna stvořit život: na počátku udělil organismům ţivot sám Bůh a od té doby 

se uţ jen neměnně mnoţí na mrtvé zemi (Rádl 2006a: 175). Do tohoto myšlenkového klimatu se zrodila 

Darwinova evoluční teorie, která se důsledným domyšlením svého principu historicity a náhody musela 

vypořádat s představou vzniku ţivota in concreto. 

V prvních desetiletích 20. století se mnoho význačných vědců zabývalo otázkou původu ţivota (Miller et 

al. 1997). Jiţ v roce 1875 se např. uvaţovalo o moţné roli HCN, r. 1908 padly úvahy o moţném podílu 

mimozemských organických sloţek; ve stejném roce byla Arheniem formulována teorie panspermie. O šest 

let později Troland uvaţuje o náhodném vzniku prvotních enzymů v oceánech, Harvey r. 1924 o 

heterotrofním vzniku ţivota v termálních pramenech; o čtyři roky později se Herrera zamýšlí nad 

autotrofním vznikem ţivota. Velice zajímavá je hypotéza Mullera z roku 1926, kde anticipuje náhodné 
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utvoření genu (ovšem v době, kdy se ještě zdaleka nevědělo, co funguje jako nosič genetické informace!) 

za přispění autokatalýzy , heterokatalýzy a mutability, kteréţto tři procesy povaţoval za definujícící 

minimální ţivý systém schopný reprodukce, metabolismu a evoluce (all in Miller et al. 1997).  

Většina těchto hypotéz však zůstala nepovšimnutých, neboť se jednalo o neúplné a spekulativní texty 

nepodloţené přímými důkazy, které nebylo moţno podrobit empirickému zkoumání. Mezníkem v této 

oblasti se stala Oparinova práce Původ ţivota, publikovaná v ruštině r. 1936, v angličtině o dva roky 

později. Základní myšlenky načrtl Oparin jiţ ve svém pamfletu z r. 1924 a nezávisle na něm Haldane r. 

1929. Poprvé byl učiněn pokus o detailní chemický rozbor moţných procesů vedoucích ke vzniku ţivota, 

mezi jiným byl postulován přechod od heterotrofie k autotrofii. Důraz byl kladen na hledisko dostatku času, 

které je i dnes zajímavým polem diskuse (Mojzsis 1996, Battistuzzi et al. 2004, Schopf 2006, Brasier et al. 

2002, 2006). Největší přínos Oparinova díla byl v konverzi čistě spekulativního problému, jakým do té 

doby studium vniku ţivota bylo, do oblasti vědeckého výzkumu (Miller et al. 1997). Oparin sám nicméně 

pokusy nedělal, na první experimentální výsledky se muselo počkat aţ do počátku padesátých let (Urey 

1952, Miller 1953; in Miller et al. 1997); dílčí úspěchy následovaly (např.syntéza adeninu 1960, 

pyrimidinů 1968). Koherentní koncept však dodnes chybí, přestoţe vznik ţivota popisuje široké spektrum 

hypotéz. Jejich výčet by byl jiţ nad rámec tohoto oddílu. 

 

1.3 Kategorizace živého 

1.3.1 Biologická systematika a taxonomie 

 

Prvním, kdo se pokusil o vybudování přirozeného systému, byl Aristotelés. Na Aristotela navazoval 

botanik Cesalpino a na Cesalpina Linné. Potřeba efektivnější systematizace ţivé přírody vyvstala po 

objevení Nového světa, jehoţ flora a fauna rapidně zvýšila počet dosud známých druhů (ovšem pozor: druh 

jako kategorie v té době ještě neexistoval). Moderní vědecká klasifikace se odvozuje od monumentálního 

díla C. Linného Systema naturae z r. 1735, ve kterém katalogizoval všechny v jeho době známé organismy. 

Linného systém byl umělý, coţ úzce souvisí i s binomickou nomenklaturou, jíţ je autorem. Švédký lékař a 

botanik jako první rozpoznal, ţe i ta nejpřirozenější racionální metoda (tedy i jím zavedené dělení rostlin 

zaloţené na pohlavních orgánech) vede k umělému systému; přirozený systém, který by nejlépe vyjadřoval 

skutečné příbuzenství rostlin, musí zůstat neúplný kvůli nedostatečnosti našich poznatků (Rádl 2006a: 

388). Linné jej označil za úkol budoucí vědy. Asi největším Linného přínosem však bylo stanovení pojmu 

rodu a druhu – dosud byly druhy známy pouze prakticky, teprve nyní je význam tohoto pojmu teoreticky 

fixován. 

Zároveň se z botanické morfologie a Buffonova učení o jednotném, prototypálním plánu v podstatě 

neměnné struktury zvířecího těla rodí morfologie ţivočišná. Cuvier a St. Hilaire rozpracovali teorii 

jednotného tělního plánu a přivedli tak na svět morfologický archetyp, který se mohl stát úběţníkem 

komparace tělních struktur – a tím poskytl základ pro rodící se fenetickou systematiku. Buffon sám 

Linnéův systém zavrhl, byl přesvědčen, ţe v přírodě jsou nikoli druhy, nýbrţ jen individua, a kaţdý pokus 
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rozlišovat ostře ohraničené skupiny vede ke znásinování přírody; jeho poznámka k tématu tvorby 

klasifikačních systémů pak pozoruhodně předjímá praktiky moderních fylogenetických molekulárních 

metod (Buffon in Rádl 2006a: 265)
6
. Lamarck přitom stojí na straně Buffonově: systematické dělení je tu 

jen pro člověka a díky člověku. 

S Darwinem pak došlo k logickému posunu: archetyp tělního plánu byl nahrazen společným předkem – 

do predarwinistického fenetického systému vstoupilo evoluční hledisko. Oba přístupy produkovaly 

„přirozené systémy“, nicméně slovo „přirozený“ mělo pokaţdé jiný význam. Navzdory odlišným 

předpokladům nicméně v praxi většinou konvergují, čehoţ si všiml uţ Darwin (Wheelis et al. 1992). 

Bohuţel ale ne vţdy – a zde vyvstává centrální problém postdarwinovské systematiky: jak chápat feneticky 

definované skupiny, které jsou genealogicky nekompletní. Parafylie posléze vedla k rozštěpu systematiky 

na fenetiku a v šedesátých letech 20. století vzniklou kladistiku. Zásadní rozdíl mezi nimi je v tom, ţe 

kladistika povaţuje pleziomorfie za neinformativní a soustřeďuje se jen na apomorfie; fenetika je více 

ovlivněna konvergentní evolucí a adaptivní radiací. Ovšem status pleziomorfie či apomorfie (všimněme si, 

ţe tyto pojmy mají smysl jen v kontextu darwinismu) je určován podle outgroupu, jehoţ výběr tak můţe 

ovlivnit (vţdy nějak ovlivní) výsledek
7
. 

Metodika molekulárního sekvenovaní pak přivedla biologii do éry univerzální klasifikace (Wheelis et al. 

1992). Molekulární systematika je specifická existencí základních znaků, jakými jsou např. nukleotidy či 

aminokyseliny, jeţ jsou precizně definované, diskrétní, kvantifikovatelné a navíc zohledňují neutrální 

znaky na úrovni sekvencí – molekulární úrovně oproti fenotypické se dotkne naprostá většina evolučních 

událostí. Univerzální systém tak musí být nezbytně vystaven na molekulárních znacích – i proto, ţe většina 

taxonů je mikrobiálních a bakteriální genealogie je určovatelná pouze na jejich základě (Woese 1987). 

Dlouhá cesta mikrobiální systematiky bude předmětem kapitoly (2.1). 

S přihlédnutím k tomu, co je úkolem systematiky - přehledně a komplexně vyjádřit současný stav znalostí 

o jednotlivých skupinách organismů, včetně moţných vývojových souvislostí - můţeme uzavřít, ţe 

nejdůleţitější funkcí biologické klasifikace je tvorba zastřešujícího rámce biologie, pedagogicky stejně jako 

experimentálně (Wheelis et al. 1992). 

 

1.3.2 Historická organizace živého 

 

Od Aristotela aţ do pozdního novověku se táhne představa stupňovitého chápání přírody, nerosty 

počínaje, rostlinami a ţivočichy pokračuje a člověkem konče, jeţ dojde svého vrcholu v 19. století v nauce 

o Velkém řetězci bytí. První váţná výzva pro dvouramenné váhy dichotomie rostlina versus ţivočich 

přichází v 17. století Leuweenhoekovým objevem mikroorganismů. Navzdory tomu, ţe Linné nepovaţoval 

mikroorganismy za hodna studia a po sto letech od jejich objevu rozlišil ve své třídě Chaos pouze šest 

                                                      
6  Nelze nevzpomenout Woesovo zamyšlení nad soudobými trendy v biologii: „Molekulární biologie umí číst v notách, ale hudbu neslyší“. 
(Woese  2004a).   
7  Příklad moţného ovlivnění výsledku výběrem outgroupu můţe být konsensuální větvení univerzálního stromu ţivota (viz dále). Pouţitím 

paralogních genů jako outgroupu mohlo dojít k atrakci jejich dlouhé větve s dlouhou větví vedoucí k eubakteriím, více viz Philippe and 
Forterre (1999). 
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druhů (Kaprálek 2000), snaha o inkorporaci do rostlinné nebo ţivočišné říše provázela mikroskopické 

organismy aţ do roku 1866, kdy pro ně E. Haeckel vyčlenil říši samostatnou, kterou nazval Protista. 

Haeckel jako velký zastánce Darwina nepochyboval o tom, ţe rigidní dichotomické větvení neodpovídá 

novým poznatkům a vůbec neladí s evolučním chápáním biologie. 

Protisty rozuměl jednobuněčné organismy stojící „mezi“ rostlinami a ţivočichy; pro nás je důleţité, ţe 

mimo klasických skupin jako rozsivky, obrněnky, krásnoočka aj. zahrnovaly i skupinu organismů nazvanou 

Monera – tedy víceméně dnešní bakterie. Sílu staletého paradigmatu nahlédneme ve skutečnosti, ţe ani 

Haeckel se nevzdal „jasné“ skutečnosti, ţe mnohobuněčné řasy, zelené, červené i hnědé včetně chaluh jsou 

rostliny, zatímco nálevníci (nekryje se s dnešními Ciliophora) patří naopak do říše ţivočišné. O dva roky 

později pak z Protist vyčlenil Monera jako samostatnou skupinu, neboť podle jeho názoru lépe odráţela 

úroveň organizace reflektující dle něj počáteční stav ţivota na Zemi.  

Protista jako říše pak byly vzkříšeny r. 1938 američanem H. F. Copelandem, a to jako skupina zahrnující 

organismy nepatřící do říší Animalia a Plantae a téţ vyjímající pravé houby (později Fungi). Roku 1956 

publikoval Copeland knihu Klasifikace niţších organismů, v níţ Haeckelovu říši Monera rozdělil na říše 

dvě: kategorii Monera vyhradil pro bakterie, vycházeje z nepřítomnosti jader v jejich buňkách 

(problematika konceptu bakterie včetně příspěvku E. Chattona je předmětem podkapitoly 2.1.1) a říši 

Protoctista, kterou převzal z práce britského přírodovědce J. Hogga z r. 1861 (u Hogga ovšem neměla 

status říše). Na rozdíl od Haeckelových Protistů, kteří zahrnovaly spíše mikroorganismy, zde nebyla 

jednobuněčnost hlavním kritériem; Copeland sem zařadil i červené a hnědé řasy. 

Copelandovu představu čtyř říší rozvinul svým článkem Nové koncepty říší v Science z r. 1969 R. 

Whittaker. Všechny jednobuněčné organismy rozdělil buď do prokaryotických Monera nebo 

eukaryotických Protista (povšimněme si roku a termínů prokryota/ eukaryota, viz následující kapitola). 

Mnohobuněčné organismy potom spadaly do zbývajících tří eukaryotických říší: Plantae, Animalia a 

poprvé i Fungi, které se osamostatnění dočkaly na základě průkopnického Whittakerova postřehu ohledně 

způsobu výţivy.  

Systém pěti říší vydrţel aţ do roku 1977, kdy se na scéně objevuje americký mikrobiolog Carl Woese a 

na základě studia sekvencí rRNA rozděluje prokaryota na eubakterie a archebakterie (Fox et al. 1977, 

Woese and Fox 1977); šest říší později formálně mění na tři domény – Bacteria (eubakterie), Archaea 

(archebakterie), Eucarya (eukyryota) (Woese et al. 1990). Tento model se stal obecně platným a 

uznávaným, přestoţe někteří autoři ho povaţují za principiálně zatemňující a obhajují předešlý model pěti 

říší (Mayr 1998, Margulisová 2004). 
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2 Archebakterie  

 

Studium archebakterií je zásadní k porozumění vývoji molekulárních mechanismů a diverzity na naší 

planetě, stejně jako k odhalení mechanismů, díky kterým život prosperuje i v extrémních prostředích. 

(Matte-Tailliez et al. 2002) 

2.1 Archebakterie jako třetí doména života 

2.1.1 Mikrobiologie 20. století 

 

Kdyţ Haeckel roku 1866 navrhl označení Monera pro bezjaderné organismy, vůbec si nebyl jist, zda jsou 

monofyletické nebo polyfyletické. Později došel k přesvědčení, ţe se jedná o přechodové články mezi 

anorganickým a organickým světem: „Rozdíl mezi monery a všemi vyššími organismy je v každém ohledu 

větší, než rozdíl mezi organickými monery a anorganickými krystaly. Ba dokonce, rozdíl mezi bezjadernými 

monery a pravými jadernými buňkami může být považován za ještě větší.“ (Haeckel 1904 in Sapp 2006). 

Historický vhled do počátků mikrobiologie i její strastiplné cesty napříč 20. stoletím nám poskytují Sapp a 

Woese (Sapp 2005, 2006; Woese 1994ab, 2004ab). 

Bakterie byly  v rámci aristotelovské dichotomie – povaţovány někdy od poloviny 19. století  za 

rostliny; jejich název Schizomycetes byl po začlenění sinic (tehdy Chromacea) r. 1875 upraven F. Cohnem 

na Schizophyta, česky poltivky. Zájem badatelů se soustředil hlavně na otázku přítomnosti či nepřítomnosti 

jaderné struktury; ačkoli se zdálo zjevné, ţe bakterie a sinice membránou obklopené jádro postrádají, 

panovaly i protichůdné názory, neboť světelné mikroskopy neumoţňovaly detailní anatomická pozorování 

bakteriálních buněk. V roce 1927 vznesl Edwin Copeland poţadavek samostatné bakteriální říše, 

s odůvodněním, ţe systematická biologie vyţaduje seskupování organismů, které bude vyjadřovat jejich 

skutečné příbuzenské vztahy. Jeho syn, Herbert Copeland, vycházeje z předpokladů, ţe (i) jde o málo 

modifikované potomky původních pozemských forem ţivota, a ţe (ii) jsou ostře ohraničitelné absencí 

jádra, navrhl r. 1938 pro tuto říši Haeckelův termín Monera.  

Moţnost přirozené klasifikace bakterií zaloţené na genealogické příbuznosti byla jiţ na začátku 20. 

století oţehavým tématem diskuse. Snaha o zohlednění fylogeneze gradovala v průběhu dvacátých let, 

jenţe fenetická systematika, přejatá tak, jak fungovala v tradičních disciplícnách, zde nutně selhala, neboť 

bakterie postrádaly všechno, na čem byla postavena: komplexní morfologické znaky, ontogenezi i fosilní 

záznam. Těţko zde bylo moţno mluvit o homologiích (Kleisner 2007) v klasickém slova smyslu. Enormní 

pestrost fyziologie a biochemie samozřejmě nezůstala bez povšimnutí, problém byl, ţe nešlo určit, které 

znaky jsou fylogeneticky původní, a které jsou novější adaptace. To vedlo k tomu, ţe většina bakteriologů 

rezignovala a přiklonila se k pouţití stabilní, determinativní klasifikace, zaloţené výhradně na utilitárním 

hledisku, podobně jako tomu bývá při řazení knih v knihovnách. 

Pouze nemnoho vědců se bránilo opuštění ideje, ţe fylogenetický systém u bakterií je moţný. 

Nejvýznamnějšími byli A. J. Kluyver, jeho student C. B. van Niel a van Nielův student Roger Stanier. 
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Roku 1936 Kluyver s van Nielem opřeli své naděje o to, ţe fylogenetická klasifikace bude zaloţena na 

zvyšující se morfologické komplexitě – s klasickým předpokladem, ţe morfologicky jednodušší formy jsou 

fylogeneticky původnější. O pět let později Stanier a van Niel znovu zdůraznili argumenty ve prospěch 

fylogenetické klasifikace v článku hodnotícím Bergeyův manuál, který odsoudili za odmítnutí 

fylogenetického přístupu a nedostatečnou definici bakterie. Sami přiřadili po vzoru Copelanda bakterie a 

sinice k říši Monera a ke Copelandovu kritériu nepřítomnosti jádra přidali další dvě: nepřítomnost plastidů 

a sexuálního rozmnoţování. Tím spatřilo světlo světa první neumělé negativní definování bakterie, které se 

jako jungovský stín přilepilo mikrobiologii na záda, a se kterým se vyrovnává víceméně dodnes (Martin 

and Koonin 2006). 

Na Cold Spring Harbor sympoziu o dalších pět let později (1946) se situace začala měnit. Byl zde 

prezentován objev bakteriální rekombinace a van Nielova podpora pro taxonomická schémata, která před 

deseti lety s Kluyverem navrhli, slábne. Přiznává, ţe i pro obecné fylogenetické náčrty jsou dostupné 

informace nedostačující, ovšem dodává, ţe hledání opěrných bodů, na nichţ lze přirozený systém zaloţit, 

musí pokračovat. 

V roce 1952 i tak významný muţ v oboru jako Sergej Vinohradskij (Winogradsky 1952 in Sapp 2006) 

píše, ţe fylogenetická klasifikace je u bakterií jednoduše nemoţná. O tři roky později van Niel konečně 

zavrhl všechny pokusy o bakteriální fylogenetiku; ironií ovšem bylo, ţe právě na základě oněch tří kritérií, 

která se Stanierem v jednačtyřicátém pro bakterie stanovili: elektronová mikroskopie naznačovala, ţe 

bakterie jádro mají, ve fotosyntetické bakterii Rhodospirillum rubrum byly nalezeny plastidům podobné 

entity, a navíc se zdálo, ţe u bakterií existuje i sexuální rozmnoţování. Základy, na nichţ stály Monera jako 

říše bezjaderných organismů, nejsou tedy na bakterie a sinice uplatnitelné, coţ ale neznamenalo, ţe by 

myšlenka ustanovení samostatné říše pro tyto organismy měla být opuštěna. Zároveň se, aby nedocházelo 

k falešným představám, ţe jde o přirozenou organizaci, objevuje termín biotyp namísto druhu a společné 

názvy bakterií jako sirné, fotosyntetické či dusík vázající namísto latinských názvů s jejich fylogenetickými 

implikacemi.  

V prvním vydáním Microbial world z r. 1957 Stanier znovu zdůraznil, ţe přirozená klasifikace bakterií je 

nemoţná. Ve stejném roce vychází i významná stať André Lwoffa Pojetí viru (1957, in Sapp 2006), v níţ 

poprvé formuloval molekulární a biochemické rozdíly mezi virem a bakterií. Od objevu virů koncem 19. 

století nebylo jasné, jaký je mezi těmito entitami organizační rozdíl; ilustrací budiţ skutečnost, ţe ještě r. 

1948 editoři Bergeyova navrhli společnou říši Protophytes pro bakterie i viry. Lwoff první vytyčil jasnou a 

ostrou hranici: virus není buňka, obsahuje buď RNA nebo DNA uzavřenou v proteinovém obalu, málo 

nebo vůbec ţádné enzymy a nereprodukuje se dělením jako buňka. V tomto světle se přechod mezi virem a 

bakterií jevil jen těţko představitelný. Lwoffův článek vedl ve svém důsledku k sesterskému počinu 

Staniera a van Niela, kteří v r. 1962 otiskli článek Pojetí bakterie, teprve ve kterém se mikrobiologie 

dočkala definice předmětu svého studia, bohuţel opět negativní, a ve kterém byly znovu-zavedeny termíny 

prokaryota a eukaryota. 

Přítomnost či nepřítomnost jádra v buňce byla mikroskopisty reflektována jiţ od Haeckelových časů; 

termíny procaryotes a eucaryotes ji ale prvně vyjádřil francouzský protistolog Edouard Chatton v článku 
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napsaném r. 1923 a publikovaném o dva roky později, ačkoli většina odkazů je na Chattonovo dílo z r. 

1938. Perličkou nicméně zůstává, ţe Chatton své neologismy nijak nerozvíjí a nekomentuje, zmínky jsou 

zběţné a bez podrobností. Vysvětlení je prosté: Chatton se jako protistolog o bakterie vůbec nezajímal a 

svými prokaryoty rozhodně neměl na mysli ţádnou superříši. Jeho termíny pak převzal jeho ţák Lwoff a 

sám je pouţil v některých svých publikacích. Konečně, v r. 1961 je doporučil Stanierovi, který byl tou 

dobou jako hostující vědecký pracovník na Pasteurově institutu v Paříţi. Ještě v témţe roce Stanier píše 

článek pro anály Pasteurova institutu, kde zmiňuje Lwoffovy argumenty o rozdílnosti mezi virem a buňkou 

a upozorňuje, ţe sinice a bakterie sdílí prokaryotní buněčnou strukturu. Současně rozvíjí korespondenci se 

svým učitelem van Nielem, kde ho ţádá o spolupráci, kterou van Niel s potěšením přijímá. O rok později 

vychází jejich dílo Pojetí bakterie, které se stalo pilířem moderní mikrobiologie. 

Nejvýznamnější skutečností bylo jednoznačné definování organizačního rozdílu mezi prokaryoty a 

eukaryoty. Eukaryota měla membránou ohraničené jádro, které se dělilo mitózou, cytoskelet, sloţitý 

endomembránový systém, mitochondrie vykonávající respiraci a v případě rostlin chloroplasty. Prokaryota 

byla menší, postrádala všechny tyto struktury a jejich jádro se reprodukovalo dělením. Vadou na kráse byl 

jen negativní charakter definice (absence vnitřních membrán a mitózy; jediným pozitivním určovacím 

znakem byla přítomnost mureinu v buněčné stěně – coţ ale vyvrátil objev archebakterií, viz dále), 

mnohými kritizovaný jiţ tehdy. Pikantním faktem byla i skutečnost, ţe vůbec nebyl zmíněn van Nielův 

článek z r. 1955; chyběla jakákoli návaznost zavedeného termínu prokaryota na dřívější říši Monera, coţ ve 

své podstatě znamenalo tichou rezignaci a úplnou zrátu naděje na přirozenou bakteriální klasifikaci. 

Následující léta se nesla ve znamení diskuse o statu quo mikrobiální říše a jejího názvu; v sedmdesátých 

letech se ještě běţně pouţíval termín Monera, ačkoli Bergeyův manuál se rozhodl pro označení 

Prokaryota
8
. 

Stanier a van Niel poskytnutím definice bakterie učinili významný krok, který dovolil jasné oddělení 

bakterií s.l. jak od virů, tak od dalších protistů. Jako tu nebyly přechodné formy mezi viry a bakteriemi, 

nebyly tu ani ţádné přechodné formy mezi prokaryoty a eukaryoty. Stanier se svými spolupracovníky to 

deklaroval ve druhém vydání Microbial world (1963) slovy: „Ve skutečnosti tato základní odlišnost 

v buněčné struktuře, která odděluje bakterie a sinice od všech ostatních organismů, reprezentuje největší 

ojedinělou evoluční diskontinuitu nalezitelnou v dnešním světě.“ (Stanier et al. 1963 in Sapp 2006). Právě 

zde se ale objevil základ novodobé dichotomie, dichotomie prokaryota vs. eukaryota, a není bez 

zajímavosti povšimnout si, ţe historie se ráda opakuje: podobně jako aristotelovská dichotomie rostlina vs. 

ţivočich čekala na klín, jenţ by ji rozbil, v podobě objevu mikroorganismů, pro dichotomii prokaryota vs. 

eukaryota byl oním klínem objev archebakterií (Woese and Fox 1977). Ačkoli Stanier et al. souhlasili 

s tím, ţe přirozená klasifikace prokaryot je nemoţná, byli si jisti, ţe bakterie pochází z jedné linie, ţe sdílí 

společného předka. Ve stejném díle se můţeme dočíst: „Všechny tyto organismy sdílí zřetelné strukturální 

vlastnosti asociované s prokaryotní buňkou a můžeme tak bezpečně dovodit společný původ pro celou 

skupinu ve vzdálené evoluční minulosti...[...]...Mimo to je ovšem každý systematický pokus sestavit detailní 

schéma přirozených vztahů čistou spekulací, zcela nepodpořenou žádným druhem důkazu...[...]...konečného 

                                                      
8  V tomto 8. vydání z r. 1974 se také poprvé objevuje označení „sinice“ pro „modrozelené řasy“. 
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vědeckého cíle biologické klasifikace nemůže být v případě bakterií dosáhnuto.“ Dopad tohoto a priori 

soudu o monofylii byl obrovský: Prokaryota či Monera se staly právoplatnou superříší a nikdo se neptal, 

zda je to skupina přirozená. Stanierovo a van Nielovo rozlišení sice nebylo primárně myšleno taxonomicky 

(Sapp 2005), problém byl však v tom, ţe tak bylo obecně přijato a chápáno, sice spíše podvědomě, nicméně 

o to silněji. 

 

2.1.2 Ecce archebakterie 

 

Zatímco se mikrobiologie potýkala se svými problémy, molekulární biologie paralelně – a nevědomky – 

pracovala na konečném řešení otázky fylogeneze. Dva roky po objevu struktury DNA a shodou okolností 

ve stejném roce, kdy se van Niel zřekl bakteriální fylogenetiky, osekvenoval Frederick Sanger se 

spolupracovníky první protein, inzulín. O tři roky později, tedy roku 1958, vyřkl Francis Crick (1958, in 

Sapp 2006) památnou vizi o vzniku „proteinové taxonomie“, v níţ zdůraznil, ţe proteinové sekvence jsou 

„nejjemnějším možným vyjádřenením fenotypu organismu a může v nich být skryta většina evoluční 

informace“. V průběhu šedesátých let potom došlo k sekvenaci a fylogenetickému vyuţití některých široce 

distribuovaných proteinů. V r. 1965 vydali E. Zuckerkandl a L. Pauling svůj slavný článek,  němţ pouţili 

sekvence hemoglobinu k odvození fylogeneze primátů, a o dva roky později srovnali W. Fitch a E. 

Margoliash aminokyselinové sekvence cytochromu c člověka, koně, prasete, králíka, kuřete, tuňáka a 

pekařské kvasinky. Navzdory tomu, ţe mikrobiologům stačilo jen vztáhnout ruku po nástroji, který jejich 

kolegům v makrosvětě otevřel zcela nové moţnosti (zvláště povšimneme-li si časové paralely, která přímo 

bije do očí), reakce frustrovaných mikrobiologů byla opačná: flegmatická přezíravost (Woese 1994b, 

2004b).  

Klíč ke třinácté komnatě bakteriální fylogeneze leţel ve volbě správných molekul, takových, které měly 

centrální funkci, a tedy i univerzální distribuci ve všech známých organismech. Tím, kdo jej našel, byl Carl 

Woese. Woese se zajímal o problematiku genetického kódu a tedy především o evoluci translace a 

translačního aparátu. Nevěřil, ţe by genetický kód mohla být zamrzlá náhoda. Hlavní problém byl v tom, 

jakým způsobem uchopit otázky týkající se velmi časných fází evoluce, v podstatě související s evolucí 

buňky per se. Bylo bezpodmínečně nutné vytvořit pojmový rámec, v němţ teprve by se bylo lze pohybovat 

– a tím byla komplexní fylogeneze. Pod vlivem této motivace Woese přepracoval metodu sekvenace a 

katalogizování krátkých RNA nukleotidových řetězců, kterou r. 1965 vyvinul tým F. Sangera, a začátkem 

70. let se zaměřil na oligonukleotidové srovnávání 16S rRNA. Volba molekuly RNA (a tedy ne proteinu) z 

malé ribozomální podjednotky měla několik výsostných opodstatnění: rRNA (translace) je v kaţdém 

organismu
9
, relativně snadno se s ní pracuje, je dostatečně veliká pro spolehlivé mnoţství dat a její evoluce 

probíhala dostatečně pomalu na to, aby po sobě zanechala smysluplně rozeznatelnou geneaologickou stopu 

(Woese and Fox 1977, Woese 1987). Jinými slovy, rRNA byla výborným fylogenetickým indikátorem v 

globálním měřítku. 

                                                      
9  Mimo virů, samozřejmě. 
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V létě roku 1976 ţádal Woese mnoho mikrobiologů o radu, které organismy ještě podrobit analýze. 

Nakonec přijal doporučení svého přítele a kolegy na univerzitě Ralpha Wolfa, který mu k sekvenování 

doporučil podivnou skupinu metanprodukujících bakterií. Do této doby byly výsledky katalogizace 

naprosto zřejmé: vše bylo buď “jasný” prokaryot, nebo “jasný” eukaryot. To platilo do okamţiku, neţ do 

hry vstoupila sekvence Methanobacterium thermoautotrophicum, které si osobovalo nárok nebýt typický 

zástupce ani jedné této superskupiny. První myšlenkou byla samozřejmě experimentální chyba, coţ 

vyvrátilo opakování pokusu se stejným výsledkem. Naopak, do vznikajícího klastru posléze přibyli další 

metanogeni a dokonce i zástupci termoacidofilní a halofilní linie. Výsledkem byla otázka poplatná 

paradigmatu doby: můţe existovat něco, co není ani prokaryot, ani eukaryot? 

Počáteční entuziasmus mírnil Wolfe, který si chtěl být jistý a hledal další důkazy. Jak se kolekce těchto 

zvláštních organismů rozrůstala, ukázalo se, ţe mají i další neobvyklé společné znaky oproti „klasickým“ 

bakteriím, především odlišné membránové lipidy s eterovou namísto esterovou vazbou a rozdílné sloţení 

buněčné stěny, ve které chyběl typický (a van Nielem a Stanierem přímo kanonizovaný) peptidoglykan. 

Tou dobou se sice jiţ vědělo, ţe extrémní termoacidofilové Sulfolobus a Thermoplasma mají strukturu 

membránových lipidů odlišnou od typických bakterií, ovšem tyto rozdíly byly povaţovány za adaptaci na 

extrémní podmínky prostředí. Ironií mohla být skutečnost, ţe předpokládaná konvergentní evoluce 

membrán byla podpořena tvrzením, ţe Halobacterium, další obskurní organismus, má téţ lipidy podobné 

dvěma výše zmíněným druhům, coţ bylo pouţito jako důkaz pro konvergenci a proti společné původní 

vlastnosti fenotypicky dost odlišných organismů (Brock 1978 in Sapp 2006). O dva roky později (1979) 

byla výlučnost membránových lipidů potvrzena na širokém spektru metanogenních bakterií včetně 

temperátních druhů, coţ definitivně vyvrátilo  hypotézu o konvergenci a potvrdilo fylogenetickou 

souvislost. 

Klíčovou postavou archebakteriálního pionýrství se stal německý mikrobiolog Otto Kandler, který byl 

Woeseovými výsledky nadšen a snaţil se je všemoţně podpořit. Ještě v r. 1977 poukázal na absenci 

peptidoglykanu v buněčné stěně a postupně prokázal, ţe to platí i pro ostatní organismy, které Woeseova 

laboratoř zařadila do skupiny archebakterií. Přenesl těţiště jejich výzkumu do Německa, které v tomto 

ohledu učinil světovou velmocí. Jeho ţáci Karl Stetter a Wolfram Zillig v průběhu pěti let od jejich objevu 

dokázali, ţe archebakteriální DNA-dependentní RNA-polymerázy se charakteristicky liší od svých 

eubakteriálních protějšků a blíţe odpovídají transkripčním enzymům eukaryot. V roce 1981 Stetter 

objevuje hypertermofilii a otevírá tak novou kapitolu výzkumu (Stetter 2006), neboť do té doby byla 

majoritní částí reprezentující novou říši především skupina metanogenních archebakterií (Balch et al. 

1979), a především na ni se soustředila pozornost (Rouviere and Wolfe 1988). Ačkoli široká veřejnost je 

zmatena a odborná se často rozhodně staví proti (Woese 2004b, Sapp 2005), archebakterie se stávají 

nedílnou součástí světa; klínem, který se nečekaně zarazil do mikrobiologie, jenţ však nicméně ve svém 

důsledku v podobě narušení zjednodušeného pohledu na hierarchizaci přírody ovlivnil vposledku celou 

biologii. 
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2.1.3 Třetí říše, třetí doména 

 

Jak uţ bylo řečeno, dichotomie prokaryota vs. eukaryota se stala silným paradigmatem s nenápadným 

imanentním prvkem: předpokladem prokaryotické monofylie. Toto pojetí skutečnosti bylo prvně atakováno 

prohlášením, ţe metanogenní bakterie tvoří samostatnou fylogenetickou skupinu a vzápětí poté vyhlášením 

třetí (pra)říše, pojmenované účelně archaebacteria (Fox et al. 1977, Woese and Fox 1977). 

Tím začala do dnešních dnů neutuchající a nerozřešená debata o významu platnosti termínu prokaryota a 

prokaryoticko-eukaryotického dělení světa. Jeho zásadní nedostatek spatřoval Woese a jeho příznivci ve 

skutečnosti, ţe nejde o primárně fylogenetické rozdělení, ačkoli je tak s ním obecně zacházeno. Eukaryota 

a prokaryota jsou neporovnatelné entity a přechod mezi těmito doménami je velký problém (Woese and 

Fox 1977). Reminiscence tohoto pohledu je vidět v následujících letech ve snaze spatřovat 

v archebakteriích namísto samostatné linie spíše jakýsi spojník (Keeling and Doolittle 1995).  

Aby zamezili implikaci, ţe archebakterie jsou „jen další bakterie“ a zasadili poslední ránu paradigmatu 

dichotomie, přepracovali Woese et al. názvosloví i systém: ze tří říší dvou domén učinili tři samostatné 

domény – Bacteria (dříve Eubacteria), Archaea (dříve Archaebacteria) a Eucarya (Woese et al. 1990). 

Reakce odborné veřejnosti nebyla nikterak příznivá – následovala ostrá kritika takových velikánů jako E. 

Mayra či T. Cavaliera-Smithe (Doolittle and Brown 1994). A ačkoli třídoménový systém se stal všeobecně 

uznávaným konceptem, pronikajícím zvláště do didaktické sféry monografií a učebnic (u nás viz např. 

Rosypal et al. 2003), stále zůstává dost mikrobiologů, kteří v něm vidí spíše zatemňování skutečnosti 

(Mayr 1998, Margulisová 2004), a kteří brání rozdělení prokaryota-eukaryota, buď z přesvěčení o jeho 

správnosti (Mayr 1998), nebo čistě proto, ţe tuto dichotomii nechápou kladisticky, nýbrţ z hlediska 

buněčné organizace, kde se jeví jako dobře opodstatněná (Walsh and Doolittle 2005), coţ odpovídá i 

historickému Stanierovu a van Nielovu určení, které rozhodně nebylo myšleno jako taxonomické rozdělení 

(Sapp 2005). Woese nicméně ukazuje, ţe ani organizační hledisko není tak úplně „čisté“, neboť vychází ze 

sdílené absence mnoha eukaryotických znaků, ačkoli na molekulární úrovni jsou od sebe archebakterie a 

eubakterie rozlišitelné stejně snadno jako kaţdá z těchto skupin od eukaryot (Woese 2004b), a ţe toto 

trojité dělení přírody (na mysl se dere „trojjedinost) má své opodstatnění (Woese 1998a).  

Jádrem letitého sporu a horké debaty o termín prokaryota je negativní definice prokaryotní buňky, která je 

na jedné straně spatřována jako zásadní problém (Pace 2006), na straně druhé povaţována za 

neproblematickou, protoţe hlavní důraz je kladen na hledisko buněčné organizace (Walsh and Doolittle 

2005). Ačkoli společné znaky sjednocující prokaryota existují (Walsh and Doolittle 2005, Martin and 

Koonin 2006), někteří významní badatelé včetně Woeseho kategoricky trvají na odstranění slova 

prokaryota z biologického slovníčku (Pace 2006); jiní přiznávají, ţe prokaryota a eukaryota jsou nominální 

označení, která je v případě potřeby skutečně nutno pozměnit (Doolittle 1996). 

Ironií můţe být ovšem skutečnost, ţe tímto poţadavkem (a distinkcí Archaea od Bacteria) prokazují sami 

sobě spíše medvědí sluţbu, neboť tím, ţe široce pouţívanému adjektivu bakteriální upřeli posunutím jeho 
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významu zároveň synonymální význam „prokaryotický“, de facto vynutili o to silnější potřebu termínu 

prokaryota, coby souhrnného ranku pro bakteriální a archeální společné znaky.
10

 

 

2.2 Archebakterie jako organismy  

 

Archebakterie jsou (König 2001) typické prokaryotní buňky velikosti od 0,5 do několika mikrometrů; 

postrádají jádro, mají malou velikost genomu a nedělí se mitózou. Jeden kruhový chromozom není 

obklopen membránou a stejně chybí membránou obklopené organely. Buňky mohou obsahovat inkluze, 

sedimentační koeficient ribozómů je 70S a buněčná stěna, pokud je, postrádá vţdy peptidoglykan. 

Specifická je téţ plazmatická membrána. Membránové lipidy archebakterií se od těch přítomných 

v eubakteriích a eukaryotech liší ve třech zásadních aspektech: fosfolipidová páteř je poutána na opačný 

stereoizomer glycerolu, glycerol-1-fosfát oproti glycerol-3-fosfátu, hydrofobní části řetězců jsou obecně 

deriváty izoprenoidů namísto mastných kyselin a izoprenoidové řetězce jsou ke glycerol-1-fosfátu poutány 

eterovou a nikoli esterovou vazbou (Pereto et al. 2004). 

Morfologie archebakterií je velmi pestrá. Metanogeni tvoří podlouhlé či obloukovité tyčinky, koky, 

šroubovitě stočené buňky a dokonce buňky kubického tvaru. Extrémní halofilové se vyskytují jako tyčinky, 

koky a nepravidelné aţ obdélníkovité ploché buňky. Buňky extrémních termofilů jsou tyčinky, dlouhá 

vlákna, pravidelné aţ nepravidelné koky nebo mají diskovitý tvar.  

Některé archebakterie tvoří i sítě extracelulárních tubulů spojujících buňky a mnoho druhů má bičíky, 

které ale nejsou homologické bičíkům eubakterií (Desmond et al. 2007). 

  

2.2.1 Systém a zástupci 

 

Název archebakterie byl zvolen záměrně, aby odráţel předpokládaný starobylý a primitivní původ 

skupiny (Woese and Fox 1977). V následujících letech uţ nebyly objeveny ţádné další archebakteriální 

fenotypy, coţ vedlo k přesvědčení, ţe celá říše sestává z doposud známých vysoce specializovaných tří: 

metanogenů, extrémních halofilů a extrémních termofilů. Jiţ tehdy se ukázalo, ţe archebakterie se dělí do 

dvou hlavních skupin (Woese 1987). První linií byli metanogeni a jejich příbuzní, druhou extrémní 

termofilové. Formální rozdělení do dvou říší bylo provedeno současně s ustanovením domény Archaea 

(Woese et al. 1990). 

První, fenotypicky značně heterogenní říše, zahrnující metanogenní archebakterie, extrémní halofily, 

sulfát-redukující druhy a některé termofily, byla pojmenována Euryarchaeota. Řecký prefix eury (široký) 

měl podtrhovat široké spektrum obývaných nik
11

 a variabilní zdroje metabolismu. Druhá říše, zahrnující 

extrémní termofily, byla nazvána Crenarchaeota. Předpona cren (pramen) měla zdůrazňovat myšlenku, ţe 

                                                      
10  Dokonce existují autoři, kteří výslovně odmítají pouţívat označení Archaea a píší Archaebacteria - právě kvůli koncovce (Martin 2005). 
11  Euryarchaeota jsou kosmopolitní. 
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termofilie jakoţto znak vyskytující se v obou archebakteriálních liniích je pravděpodobně jejich 

ancestrálním fenotypem
12

.   

Skupina crenarchaeota se významově kryje s označením eocyta, jak ji ještě během osmdesátých let 

označil J. A. Lake. Lake na základě prostorové analýzy (shodou okolností také) malé ribozomální 

podjednotky, která potvrdila existenci tří základních typů organizace: eubakteriální, archebakteriální a 

eukaryotické, poskytl na Woesově práci nezávislý důkaz pro existenci archebakterií (Lake et al. 1982). 

Lakeův tým však brzy dospěl k přesvědčení, ţe strukturní typy jsou vlastně čtyři a eocyty by měly být, 

vedle eubakterií, archebakterií a eukaryot, uznány jako čtvrtá říše (Lake et al. 1984). Ačkoli práce se 

nedočkala většího ohlasu, eocyta (crenarchaeota) coby skupina příbuznější více eukaryotům neţ 

euryarchaeotům vyvolala otázku, zda jsou vlastně archebakterie monofyletická skupina. K tomuto tématu 

se ještě vrátíme. 

Olbřímím problémem mikrobiologie byla skutečnost, ţe mikrobiální ekologie, která měla přinášet 

poznatky o chování jednotlivých mikroorganismů v jejich přirozeném prostředí v zásadě neexistovala. 

Jedním z důvodů, proč byla pouze matným stínem ve dvacátém století silně se rozvíjející ekologie vyšších 

organismů byl v neposlední řadě i dlouhochybějící evoluční přístup. Základem toho, co pro mikrobiology 

skutečně existovalo, bylo pouze to, co šlo napěstovat a kultivovat in vitro v laboratoři. Víc bylo pro 

mikrobiologii mimo horizont událostí, pouţijeme-li malou kosmologickou analogii. Woese trefně 

připodobňuje, ţe je to v zásadě totéţ jako studovat přirozené chování a diverzitu ţivočichů návštěvou 

zoologické zahrady (Woese 1994a). Těţko dělat ekologii, pokud nejsme schopni určit ani tak základní věci 

jako mnoţství a druhy organismů v určité nice, a to mikrobiologie aţ do osmdesátých let skutečně nebyla. 

 Technologickou revoluci a nástup nové éry mikrobiologie znamenal vznik environmentálního 

sekvenování, které spočívá v PCR amplifikaci genů kódujících SSU rRNA přímo ze vzorků prostředí.
13

 Byl 

to Norman Pace, kdo si uvědomil, ţe izolace organismů v laboratoři není nezbytně nutnou podmínkou 

k tomu, abychom se o nich něco dozvěděli (Woese 1994b). Ovšem pouze něco – sekvence rRNA nám 

mohou pouze říci, jaké fylogenetické typy (fylotypy), obývají danou niku. Přímá genová izolace nedokáţe 

identifikovat vlastní fenotyp, nicméně výhody jsou převaţující: (i) lze určit, které fenotypicky jiţ 

charakterizované organismy jsou námi izolovaným sekvencím příbuzné a jak moc, (ii) podle fylotypových 

sekvencí lze navrhnout a zkonstruovat DNA sondy a primery, které nám mohou umoţnit mikroskopicky 

identifikovat mikroorganismy jim odpovídající a (iii) potenciálně lze určit kompletní souhrn organismů 

v nice, zvláště jejich relativní počet (Woese 1994a). Tak mohla vzniknout opravdová 

mikrobiální/molekulární ekologie (Woese 1994b, Schmidt 2006, Brochier-Armanet et al. 2008). 

Výsledky nové metodiky na sebe nenechaly dlouho čekat. Jedním z hlavních a brzkých výstupů byl objev 

mnoha linií mezofilních i psychrofilních archebakterií (přehled viz Schleper 2005). Na počátku 

devadesátých let DeLong (1992) ukázal, ţe archebakteriím nejsou zdaleka vlastní pouze extrémní biotopy, 

kdyţ pomocí environmentálního sekvenování detegoval archebakteriální sekvence tam, kde by je nikdo 

nečekal: v temperátním a dokonce aerobním prostředí pobřeţních povrchových oceánických vod. Sekvence 

                                                      
12  A vzhledem k předpokladu starobylosti celé domény i původním ancestrálním fenotypem vůbec. 
13  V souvislosti s dalším odstavcem se na jazyk dere heslo „archebakterie archebakteriím“, neboť PCR byla umoţněna teprve díky 

termostabilním DNA polymerázám izolovaným z hypertermofilních archebakterií. K tomu si nelze odpustit zajímavost, ţe archebakterie 
Pyrolobus fumarii či Pyrodictium occultum prý přeţijí hodinový autokláv při 121°C (Stetter 2006). 
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mezofilních archebakterií byly rozděleny do dvou skupin, přičemţ skupina I tvořila sesterský klastr 

hypertermofilním crenarchaeotům, zatímco skupina II se nacházela uvnitř euryarchaeot. 

O dva roky později prováděla Barnsová et al. v Yellowstoneském národním parku výzkum, jehoţ 

výsledkem bylo nejen konstatování, ţe crenarchaeota jsou mnohem diverzifikovanější skupinou, neţ se kdy 

očekávalo, ale i celkem nenápadné dobrozdání, ţe výsledky mají dopad na naše pojetí fylogenetické 

organizace archebakterií (Barns et al. 1994). O další dva roky později bylo jasné, ţe nešlo o přehánění: na 

základě dvou environmentálních sekvencí odvětvujících se v SSU rRNA stromě hluboko na bázi, ještě pod 

bifurkací crenarchaeota-euryarchaeota, byla ustanovena další archebakteriální říše s názvem Korarchaeota 

(koros, mladík, mělo odkazovat na brzkou divergenci této skupiny během evoluce archebakterií) (Barns et 

al. 1996). Korarchaeota vykazují termofilní preference a zdá se, ţe i vysoký stupeň endemicity (Auchtung 

et al. 2006). Dosud nemají kultivované zástupce. 

V roce 2002 byla objevena hypertermofilní, striktně chemolitotrofní archebakterie, která upoutala 

pozornost vědců přítomností vnější membrány, značně připomínající vnější membránu gramnegativních 

(eu)bakterií (Rachel et al. 2002). Poměrně brzy bylo rozpoznáno, ţe současně s druhem Ignicoccus, jak byl 

pojmenován, se vyskytuje ještě jeden, mnohem zajímavější. Tak bylo objeveno Nanoarchaeum equitans, 

anaerobní hypertermofil o neuvěřitelné velikosti pouhých 0,35 - 0,5 mikronu, s nejmenším dosud známým 

mikrobiálním genomem (Huber et al. 2002). 490 kpb je ekvivalent jednoho procenta genomu E. Coli a 

hraničí s teoretickým limitem pro ţivou buňku. Kultivovat jej lze pouze v rostoucí kultuře Ignicoccu, a 

zprvu nebylo jasné, zda jde o symbionta nebo parazita (Huber et al. 2003); podrobnější analýza tohoto 

pozoruhodného organismu potvrdila druhou variantu (Waters et al. 2003, Das et al. 2006)
14

. Unikátnost 

SSU rRNA vedla hned na počátku k postulování další velké skupiny: Nanoarchaeota (Huber et al. 2002). 

Ačkoli je těţké určit přesné místo odvětvování, zdá se, ţe jde o izolovanou hlubokou linii dobře 

odlišitelnou od doposud známých tří archebakteriálních říší (Huber et al. 2003); je však moţné, ţe jde o 

vysoce derivovanou formu euryarcheí (Makarova and Koonin 2005, Gao and Gupta 2007), ačkoli jiné 

výsledky silně podporují příbuzenství s crenarcheoty (Ciccarelli et al. 2006), a ţe její separátní umístění je 

výsledek fylogenetického artefaktu známého jako přitahování dlouhých větví (Long Branch Attraction, 

LBA)
15

 (Brochier et al. 2005). 

Zcela recentní je práce etablované francouzské výzkumné skupiny, která se vrací k DeLongovu objevu 

mezofilních archebakterií a tvrdí, ţe mezofilní crenarcheota nejsou ve skutečnosti crenarcheota, nýbrţ 

samostatná, hlouběji se odvětvující (starobylá) linie, pro kterou závádějí novou říši s názvem 

Thaumarchaeota, kde thaumas má znamenat „údiv“ (Brochier-Armanet et al. 2008). Přiřazení ke 

crenarcheotům zdůvodňují jako historický artefakt, coţ takto zpětně naznačuje i pasáţ z publikace 

Barnsové et al. (1996), kde je výslovně uvedeno, ţe „předchozí 
16

 analýzy nebyly schopny určit 

                                                      
14  Jedná se o prvního známého archebakteriálního parazita. Symbiotické archebakterie uţ nějakou dobu známy jsou (Preston et al. 1996). 
15  Long Branch Attraction se nesmazatelně zapsal do historie molekulární fylogenetiky chybným určením bazálních větví eukaryotické linie, 

ustící v hypotézu tzv. Archezoí - primárně amitochondriálních, starobylých eukaryot. Myšlenka Archezoí se drţela relativně dlouho, dokud 
se na sklonku devadesátých let definitivně nepotvrdilo, ţe i tato eukaryota obsahují deriváty mitochondrie a společné umístění je 

fylogenetickým artefaktem (Embley and Martin 2006). Výsledkem byla obecná deziluze z moderních metod rekonstrukce fylogeneze a 

přehodnocení myšlenek o původu eukaryot (Doolittle 1999). 
16  Zde se rovná „neúspěšné“. 
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fylogenetickou polohu těchto oceánických sekvencí v rámci crenarcheot, nýbrž naznačovaly, že tvoří 

hlubokovětvící skupinu jako třetí archebakteriální říše.“  

Pokud je tomu skutečně tak, panoráma archebakteriální fylogeneze, tak jak jej známe, dostává zcela 

novou podobu. 

 

2.2.2 Ekologie a význam 

 

Diverzita mikrobiálního světa je nepředstavitelná a teprve v poslední době se jí učíme rozumět (Embley et 

al. 1994, Pace 1997, Ghiorse 1997, Markoš and Hajnal 2007). Ekologie archebakterií byla dlouhou dobu 

ekologií obskurních organismů obývajících extrémní prostředí. V průběhu devadesátých let bylo nicméně 

opakovaně a s překvapením zjišťováno, ţe archebakterie jsou vysoce diverzifikovaná a rozšířená skupina, 

kterou nacházíme téměř všude (DeLong 1992, 1998, Bintrim et al. 1997, Hoefs et al. 1997, Munson et al. 

1997, Murray et al. 1999, Schouten et al. 2000, přehled viz Schleper et al. 2005 či Robertson et al. 2005). 

Archebakterie jsou významnou sloţkou mikrobiálního prostředí v mořských i terestrických ekosystémech a 

pravděpodobně mají i velký dopad na globální energetické cykly. Mnoho z nových archebakteriálních 

sekvencí predikovaných pomocí PCR naznačuje, ţe ve skutečnosti se jedná o metabolicky aktivní 

populace, které reagují na své prostředí (Schleper et al. 2005). Archebakterie tvoří velkou část oceánického 

pikoplanktonu (Murray et al. 1999, Schleper et al. 2005). Nevidíme je, neumíme je kultivovat, nicméně 

jsou tu a ţijí – a něco dělají. 

Ve světle předcházejícího oddílu je však namístě ptát se: jaké jsou to vlastně archebakterie? Obecně 

zaţitý model (König 2001) nám tvrdí, ţe jsou to překvapivě zvláště „homogenní“ (Woese 1987, 1990) 

crenarcheota, která se ukazují být neuvěřitelně diferenciovanou skupinou zahrnující mimo typických 

termofilů i mezofilní a psychrofilní druhy a hrající velmi důleţité role v ne-extrémních prostředích (Pace 

1997, DeLong 1992, 1998; Barns et al. 1994, 1996; Schleper et al. 2005). Jsou to ale skutečně 

crenarcheota? (Brochier-Armanet et al. 2008). Jaké jsou vztahy mezi archebakteriemi-extrémofily, jak jsme 

je poznali kdysi, a archebakteriemi-všudybýlky, jak se je učíme poznávat nyní? 

Z hlediska ekologie jsou tedy nejvýznamnější skupinou archebakterií Thaumarcheota, jako podstatná 

sloţka geochemických a biologických cyklů
17

 (Kuypers et al. 2001) s vysokým zastoupením v téměř všech 

prostředích, z hlediska lidských technologií jsou nicméně zajímavější klasičtí extrémofilové. Archebakterie 

mají široké spektrum vyuţití: od čištění odpadních vod, produkce bioplynu, výzkumu strukturních proteinů 

(filtrační membrány, nanotechnologie), výzkumu rakoviny
18

, louţení rud a produkce bioplastů aţ po 

technicky nejzajímavější oblast, a tou jsou enzymy, termofilní (např. DNA polymerázy) či restrikční, a 

vyuţití v bioelektronice (König 2001).  

 

                                                      
17  Především cyklu uhlíku, zahrnujícím jednak výrobu biogenního metanu, jednak jeho degradaci (Boetius et al. 2000). 
18  Zajímavou skutečností je, ţe dosud neznáme ţádné patogenní archebakterie. Odpovědí můţe být, ţe jsou – pouze je  neumíne kultivovat. 

Další zajímavou hypotézou je,  ţe struktura jejich membrány je snadným cílem pro imunitní systémy a evoluce jim tak neumoţnila vyvinout 

patogenní formy. Moţný negativní vliv archebakterií v ústní mikrofauně je předmětem výzkumu v posledních několika letech. Přehled viz 
Allers and Mevarech (2005). 
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2.3 Jak staré? 

 

V rámci snahy o dataci archebakteriální linie nahlédneme toto téma ze tří pohledů. První dva jsou 

komplementární, dvě strany jedné mince: kdy se archebakterie vyvinuly (paleontologické stáří) a jaké je 

jejich postavení v rámci ostatních forem ţivota (evoluční stáří). Poslední otázkou bude ta, jak moc původní 

či odvozený je fenotyp, který je jim obecně vlastní. 

 

2.3.1 Paleontologické důkazy 

 

V rámci moţností co nejpřesnější datace starobylosti hlavních biologických linií je cílem paleontologie. 

Ta se však jiţ od darwinových dob potýká s několika problémy. Nejvýznamnější a nejproblematičtější je 

stupeň zachování fosilního záznamu (Schopf 2000). Čím hlouběji do evoluční minulosti hledíme, tím se 

situace stává beznadějnější. Veškeré potencionální stopy ţivota z raného archezoika se nachází ve vysoce 

metamorfovaných horninách a jsou velmi nejednoznačné; případné mikrofosilní struktury nutně ztratily 

většinu původních morfologických znaků, organické sloţky včetně molekulárních biomarkerů se změní 

v kerogen nebo krytalický grafit – v obou případech pak lze jen těţko rozeznat biogenní původ od 

abiogenetické tvorby komplexních struktur podobajících se mikrofosíliím (López-García et al. 2006, 

Brasier et al. 2002, 2006) Datování linií paleontologickými metodami má navíc tu nevýhodu, ţe případná 

pozitivní indikace stanoví pouze minimální věk pro danou skupinu organismů, tedy pouze fakt, ţe uţ byla 

v dané době přítomná (Schopf 1999). 

V případě snah o odkrývání biologické minulosti v nejstarších geologických obdobích jsme navíc 

omezeni i zřejmou skutečností, ţe eo ipso pátráme po mikroorganismech
19

, u nichţ fosilizuje pouze 

buněčná stěna (Schopf 1994b). Je nutno tedy hledat fosilie molekulární, které jsou odvozené od 

charakteristických buněčných makromolekul, nejčastěji membránových lipidů; většina z nich je ale 

v průběhu času degradována působením mikroorganismů, nebo zničena působením vysokých teplot 

(López-García et al. 2006). 

Navzdory pouţívání čím dále sofistikovanějších metod a postupů nepanuje obecná shoda o nejstarší 

dataci ţivota na zemi. Přehled nejznámějších případů i s rozborem situace nám poskytují López-García et 

al. (2006). Nálezy starší neţ 3,8 mld. let se v zásadě neberou vůbec v potaz, neboť u takových není jisté ani 

stáří samotné horniny, navíc do té doby byla země vystavena intenzivnímu meteorickému dešti, který je 

povaţován za neslučitelný s brzkým vznikem a vývojem ţivota (Mojzsis et al. 1996). U nálezů z období 

3,8 mld. let (Mojzsis et al. 1996) se uzavírá, ţe biologický původ nemůţe být vyloučen. Nejznámější jsou 

zřejmě sinicím podobné fosilie popsané Schopfem, datované do doby před cca 3,5 mld. let (Schopf 1993, 

1994b, 1999, 2006), ačkoli výsledky jiných autorů jejich biogenicitu popírají a obecně varují před 

nedostatečně kritickým pohledem na biogenní původ čehokoli staršího neţ zhruba tři miliardy let (Brasier 

                                                      
19  Oprávněnost představy, ţe prokaryota předcházela eukaryota bude diskutována později. 
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et al. 2002, 2006). Jednoznačně identifikovatelné fosilie
20

 se nacházejí teprve kolem 2,7 mld. let starých 

vrstvách. Potenciální fosilie spadající mezi tato období jsou, ale jejich výklad není jednoznačný, do značné 

míry závisí na geologickém kontextu (López-García et al. 2006).  

Archebakterie jsou implicitně povaţovány za velmi starobylou linii, coţ má vyjadřovat i jejich název (viz 

kapitola 2.2.1). Přímý důkaz pro stáří archebakterií není (Cavalier-Smith et al. 2006). Přesto například na 

zákládě nerovnoměrného rozloţení izotopů uhlíku je datován výskyt metanogenních archebakterií kolem 

2,8 mld. (Hayes 1994 in Schopf 1999), ač existují i jiné interpretace (Cavalier-Smith 2002, Cavalier-Smith 

2006ab, Cavalier-Smith et al. 2006). K podobnému číslu nicméně došli i jiní autoři, např. 2,9 mld. let u 

Schopfa (Schopf 1992 in Schopf 1994b) či nález archebakteriálních lipidů v horninách starých 2,7 mld. 

(Ventura et al. 2007). Za úvahu stojí skutečnost, ţe jsou-li tyto indicie pravdivé, skutečné stáří 

archebakterií je zřejmě ještě větší, neboť metanogeneze je v jejich rámci nejspíše odvozeným fenotypem 

(Gribaldo and Brochier-Armanet 2006)
21

. O to zajímavější je relativně recentní náznak původem 

mikrobiálního metanu z vrstev starých téměř 3,5 mld. let (Ueno et al. 2006). Naproti tomu Cavalier-Smith, 

který věří, ţe archebakterie jsou mnohem mladší skupinou (Cavalier-Smith 2002, 2006ab), nachází jiná, 

případně i abiogenetická řešení (Cavalier-Smith 2006a).  

Dalším moţným pohledem na stáří archebakterií je hledisko molekulárních hodin. Zde je však situace 

pokud moţno ještě komplikovanější. Feng et al. (1997) určili dobu divergence archebakterií od eubakterií 

do rozmezí 3,2-3,8 mld. let, ovšem stejná práce klade rozštěp gramnegativních a grampozitivních 

eubakterií do období někdy mezi 2,1-2,5 mld., coţ vyvolává otázku, zda Schopfem popsané mikrofosilie 

skutečně mohou být sinice (gramnegativní eubakterie)
22

. Moţnost, ţe by se mohlo jednat o dnešním liniím 

nepříbuzné organismy, si uvědomuje i sám Schopf (Schopf  1999). Molekulární určování stáří (nejen) 

archebakteriální linie má několik zásadních problémů. Prvním je skutečnost, ţe archebakterie nemají ţádné 

paleontologicky jednoznačně určené fosilie (Cavalier-Smith 2002), které by mohly slouţit jako kalibrační 

bod pro další extrapolace (Gribaldo and Brochier-Armanet 2006). Výsledky dosaţené na základě pouţití 

nepřímých záchytných bodů jsou pak diskutabilní, např. divergence euryarcheota-crenarcheota odhadnutá 

na 3,1-4,1 mld. let, kde byla jako kalibrační bod pouţita divergence rostliny-ţivočichové (Battistuzzi et al. 

2004, Gribaldo and Brochier-Armanet 2006). Dalším problémem je skutečnost, ţe nejpouţívanější metody 

předpokládají stejnou mutační rychlost u všech pozic v průběhu času, tzv. homotachii (Gribaldo and 

Philippe 2002), navíc ve všech liniích, coţ se týká i práce Fenga et al. (1997). Tento pohled je značně 

nerealistický; mnohem plauzibilnější je předpoklad heterotachie, která je sice mnohem náročnější na 

modelování, nicméně roste snaha tento pohled implementovat do technik rekonstrukce fylogeneze 

(Gribaldo and Philippe 2002). Modely zohledňující různou mutační rychlost v různých pozicích a v různém 

čase jiţ existují a jejich vyvětlovací schopnost je relativně vysoká (Lopez et al. 1999). Navíc se zdá, ţe 

v případě archebakterií jsou úvahy o specifické evoluční rychlosti více neţ opodstatněné (Gribaldo and 

Brochier-Armanet 2006). 

                                                      
20  Tzn. prokaryot; jednoznačně popsané morfologické fosilie eukaryot, které lze přiřadit k nějaké recentní linii, odpovídají teprve druhu 

Bangiomorpha pubescenc, patřící do ruduch, která je datována v rozmezí 723 mil. – 1,267 miliardy (López-García et al. 2006). 
21  A metanotrofie ještě více, neboť se zdá, ţe jde o obrácení biochemické dráhy metanogeneze (Chistoserdova et al. 2005; archebakteriální 

anaerobní metanotrofie pak pravděpodobně předcházela aerobní metanotrofii eubakterií (Gribaldo and Brochier-Armanet 2006). 
22  Výsledek Fengovy skupiny zmiňuje ve svém článku s velice příhodným názvem ve stejném roce W. F. Doolittle, kde bez ostychu říká, ţe 
problémy s časovou datací tu jsou, nicméně to by nás od tvorby a testování nových hypotéz nemělo odradit (Doolittle 1997). 
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Shrneme-li z existujících dokladů týkajících se určení paleontologického stáří, zdá se, ţe lze věřit 

Venturovi et al. (2007) a uzavřít, ţe archebakterie jiţ existovaly přinejmenším v pozdním archezoiku, a 

pravděpodobně měly významnou roli v globálním cyklu uhlíku. Abychom však mohli toto tvrdit 

s naprostou jistotou, je třeba podívat se ještě na komplementární stranu problematiky, a tou je postavení 

archebakterií v univerzálním stromě ţivota a názory na jeho podobu obecně. 

 

2.3.2 Odvozené nebo starobylé? 

 

Strom vědění není stromem života. (G. G. Byron) 

 

Fylogenetický strom na základě rRNA, který všechny ţivé organismy rozdělil do tří základních linií, byl 

nezakořeněný (Woese et Fox 1977). Kořen stromu nám ukazuje místo, odkud evoluce běţela, tedy 

orientuje její směr a dovoluje nám určit, které znaky a linie jsou původnější, a které odvozenější. K tomu je 

však potřeba referenční bod (skupina), vůči kterému polarizujeme, tzv. outgroup (více viz Flegr 2005). Je 

ovšem samozřejmé, ţe uvaţujeme-li všechny ţivé organismy, ţádný outgroup nemůţe a priori existovat. 

Metoda, kterou by bylo moţno univerzální strom ţivota zakořenit, se objevila rok na to (Schwartz and 

Dayhoff 1978 in Brinkmann and Philippe 1999). Podstatou bylo vyuţití ancestrálních paralogů, tedy 

zdvojených genů, k jejichţ duplikaci došlo ještě před oddělením tří základních linií z jejich společného 

předka; kaţdý paralog poslouţil jako outgroup skupině svého protějšku. 

Tak vznikly první zakořeněné stromy (Gogarten et al. 1989, Iwabe et al. 1989, Brown and Doolittle 1995, 

Baldauf et al. 1996) a zrodila se představa bakteriálního kořene a specifického příbuzenství archebakterií 

s eukaryoty. Univerzální paralogy jsou ovšem velmi vzácné (Gribaldo and Philippe 2002); dosud jich 

existuje pouze šest, přičemţ všechny vykazují stejnou topologii: bakteriální kořen a příbuznost 

archebakterií a eukaryot (Brinkmann and Philippe 1999, Gribaldo and Philippe 2002).  

Ačkoli se toto schéma stalo obecně uznávané a z vědeckých publikací si našlo cestu do monografií a 

učebnic, situace je, zdá se, sloţitější. Někteří autoři poukazují na skutečnost, ţe (i) je podivné, ţe tak 

starobylé příbuzenské vztahy jsou molekulární biologií odvozeny bez větších potíţí, zatímco v relativně 

recentních událostech odkrytí fylogenetického signálu selhává (Brinkmann and Philippe 1999), ţe (ii) 

topologie stromu byla globálně přijata bez větší kritiky, ačkoli je odvozena z méně neţ deseti genů za 

pouţití velice málo alignovaných pozic a navíc nedostatečného počtu vzorků (Gribaldo and Philippe 2002), 

a ţe (iii) novou analýzou oněch základních paralogů, navíc s aktualizovanými datasety, se dospělo k daleko 

komplexnějšímu obrazu, ve kterém např. sesterství archebakterií a eukaryot nebylo vůbec samozřejmé 

(Philippe and Forterre 1999, Gribaldo and Philippe 2002). 

V průběhu devadesátých let, tedy v době, kdy se teprve začínaly sekvenovat první celé genomy, se ke 

konstrukci fylogenetických stromů
23

 pouţívaly jednotlivé geny nebo proteiny (Brown and Doolittle 1997), 

coţ vedlo k překvapivému a nešťastnému zjištění, ţe výsledky jednotlivých analýz jsou často vzájemně 

                                                      
23  Srov. (Rádl 2006b: 214) a pozn. č. 98 tamtéţ. 
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nesouhlasné či dokonce neslučitelné. Paralelně tedy vyvstala snaha udrţet přijatelný konsensus, kterým se 

stala fylogeneze podle rRNA, a veškeré odchylky odvysvětlit. Hlavním vysvětlovacím principem se stal 

horizontální přenos genetické informace (HGT), o jehoţ působení a vlivu na strukturu univerzálního 

stromu ţivota se začalo prudce diskutovat. Někteří povaţují HGT za hlavní a nedoceněnou evoluční sílu 

(Gogarten et al. 2002, Simonson et al. 2005), někteří soudí, ţe jeho význam je silně nadhodnocován 

(Glansdorf 2000), a někteří pouze poukazují na to, ţe i tady je sitace velice sloţitá a záleţí na mnoha 

předpokladech (Lawrence and Ochman 2002). Jisté je, ţe v rámci prokaryot není náhodný (Simonson et al. 

2005), je ovlivňován daleko více ekologickou proximitou organismů spíše neţ blízkostí fylogenetickou 

(Matte-Tailliez et al. 2002), a detegovat jej není vůbec triviální (Poptsova and Gogarten 2007)
24

.  

Důsledkem HGT coby homogenizujícího činitele působícího v raných fázích evoluce (Woese 1998b, 

2000, 2002), odlišných od fází pozdějších (Doolittle and Brown 1994, Koonin 2007, podobně pak i Schopf 

1994a), byla představa jejího retikulárního charakteru. Ta vedla některé autory k pesimismu ohledně tvorby 

univezálního stromu ţivota (Pennisi 1998, Doolittle 1999). Další se snaţili ukázat, ţe existují buněčné 

komponenty, které nebyly HGT ovlivněny vůbec nebo jen málo, a které tak stále nesou věrohodný 

fylogenetický signál (Woese 2000). Ačkoli HGT byl spatřován jako hlavní příčina zmatků ve fylogenezi, 

skutečných důvodů, proč jednotlivé stromy nesouhlasily, je daleko více (Snel et al. 1999, Fukami-

Kobayashi et al. 2007, Koonin 2007). Hlavní příčinou jejich inkongruence byla potom ta skutečnost, ţe se 

jednalo o stromy jednotlivých genů, nikoli linií organismů. Zjištění, ţe evoluční historie jednotlivých genů i 

v rámci jednoho organismu se nekryjí a mají (mohou mít) odlišné historie (Woese 1998b, Zhaxybayeva and 

Gogarten 2004, Zhaxybayeva et al. 2005) bylo zásadním okamţikem v náhledu na ranou evoluci. Termín 

W. Fitche cenancestor, jakoţto poslední společný předek (Fitch in Zhaxybayeva et al. 2005), se tu 

rozestupuje na více neţ jednu ancestrální entitu (Zhaxebayeva et al. 2005, podobně však i Woese 1998b, 

2000, 2002). Ve světle těchto skutečností byl dokonce přehodnocen celý koncept evolučního stromu, tedy 

bifurkačního větvení a ostře vymezeného předkovství-následnictví (Bapteste et al. 2005, Doolittle and 

Bapteste 2007, Koonin 2007). 

Na druhou stranu se zdá, ţe i přes rozsáhlý vliv HGT má princip univerzálního stromu svou platnost, 

chápeme-li jej jako konsensus relativně stabilního jádra (tj. refraktorního vůči HGT) vysoce 

konzervovaných genů (Wolf et al. 2002), coţ bylo zřejmé uţ v polovině devadesátých let, kdy se Doolittle 

strachuje, ţe fylogenetikové budou nuceni volit mezi dvěma arbitrárními postupy, a sice pravidlem většiny 

genů nebo centrální funkce (Doolittle 1996). Navíc se ukazuje, ţe inkongruence topologie jednotlivých 

stromů, přinejmenším v jejich bazálních částech, můţe mít své vysvětlení, které fylogenetický strom ve 

smyslu aproximace určitých evolučních událostí
25

 zachovává (Koonin 2007). 

Informativní fylogenetické stromy tedy dělat lze (Ciccarelli et al. 2006), je to třeba (Gophna et al. 2005), 

a také se dělají; v posledních letech především genomové stromy (přehled některých viz Fukami-Kobayashi 

et al. 2007), zaloţené na kompletních genomových sekvencích mnoha druhů, které rychle přibývají. 

Problémem, a to velkým problémem (Bapteste and Brochier 2004), kaţdého takového stromu nicméně 

                                                      
24  Velice zajímavá je moţná role HGT při evoluci genetického kódu (Vetsigian et al. 2006). 
25  Často se zapomíná, ţe ani v případě stromů zaloţených na celých genomech se nejedná o víc neţ aproximaci (Fukami-Kobayashi et al. 
2007). 
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zůstává, jak ho orientovat, neboli kam umístit jeho kořen. Přístupů a pokusů o to je celá řada, výsledky ale 

varírují podél celého spektra třídoménového systému a těţko rozhodovat, které jsou (a proč právě ony) 

věrohodnější neţ druhé. Navzdory dalším a dalším z těchto a těchto nových hledisek zapřisáhle 

nejplauzibilnějším kořenům se jedná o nikdy nekončící debatu, stále otevřenou otázku, která je nicméně 

schopná (a ochotná) velmi rychle inkorporovat nové a nové výsledky a poznatky, a tím se přeci jen 

postupně zaostřovat na jakýsi orbital evoluční biologie a poodhalovat tak sílu a především směr jejího 

vektoru – pokud je ovšem takový přístup
26

 vůbec oprávněný (Doolittle and Bapteste 2007, Koonin 2007). 

Pěkný přehled asi patnácti názorů na umístění kořene univerzálního stromu ţivota (Tree Of Life, TOL) 

ukazují Zhaxybayeva et al. (2005). Většina prací umisťuje kořen na větev vedoucí k bakteriím, někteří 

autoři ale poukazují na to, ţe se s největší pravděpodobností jedná o artefakt LBA v důsledku odlišné 

evoluční rychlosti eubakteriální domény (Philippe and Forterre 1999, Zhaxybayeva et al. 2005), a ţe 

plauzibilnější je překvapivě kořen na větvi vedoucí k eukaryotům (Forterre and Philippe 1999, Lopez et al. 

1999). Některé práce pak ani nedošly k nějakému průkaznému výsledku (Zhaxybayeva et al. 2005) a jsou i 

tací, kteří naznačují, ţe ţádný jednoznačný kořen není (Kurland et al. 2006). 

Do dnešních dnů byl kořen TOL umístěn snad téměř všude:  

 

(i)      na větvi vedoucí k bakteriální doméně (Gogarten et al. 1989, Iwabe et al. 1989, Brown and 

Doolittle 1995, Baldauf 1996)  

(ii) uvnitř bakteriální domény, a sice v gramnegativních bakteriích (Cavalier-Smith 2002) i 

v grampozitivních bakteriích (Skophammer et al. 2007)
27

 

(iii) na větvi vedoucí k eukaryotům (Forterre and Philippe 1999, Lopez et al. 1999); a samozřejmě 

téţ v 

(iv) archebakteriích (Wong et al. 2007, Di Giulio 2007b) 

 

Současně s hledáním místa, kde by kořen být mohl, šly ruku v ruce i snahy určit, kde by jistě být nemohl, 

a tak např. podle některých nemůţe být v gramnegativních bakteriích (Lake et al. 2007), v eukaryotech 

(Skophammer et al. 2006, 2007), ani v archebakteriích (Lake et al. 2007, Skophammer et al. 2006, 2007), 

ačkoli o některých závěrech lze úspěšně pochybovat (Di Giulio 2007a). Určit, kdo se více blíţí pravdě, 

znamená proniknout do širokého spektra relativně sofistikovaných metod, coţ není ani snadné, ani naším 

účelem. Pozastavme se však nad některými myšlenkami a ptejme se, co implikují ohledně evolučního stáří 

archebakterií.  

Prvním, co si je nutno uvědomit, je skutečnost, ţe všechny scénáře postrádají moţnost přiřazení 

k reálnému geologickému času; starobylost či odvozenost je tak nutno chápat v evolučním slova smyslu, 

tedy nikoli absolutně, nýbrţ relativně, tj. pouze ve vztahu k jiným skupinám a jejich vývoji. Scénář (i) a 

především (iv) naznačuje, ţe archebakterie jsou velice staré; v případě (iii) se sice jedná spolu s 

(eu)bakteriemi o odvozené linie z eukaryotům podobných organismů, coţ se přímo nevylučuje s moţností 

                                                      
26  Myšleno jako jediný a priori správný. 
27  Náznaky, ţe předek eubakterií byl grampozitivní viz např. i Ciccarelli et al. (2006). 
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velkého geologického stáří, a konečně obě práce uvaţující scénář (ii) označují archebakterie za evolučně 

mladé, odvozené formy prokayrot.  

Cavalier-Smith se domnívá, ţe archebakterie jsou nejmladší odvozenou větví prokaryot, jejíţ vznik klade 

do doby před přibliţně 900 mil. lety (Cavalier-Smith 2002, 2006ab). Jeho hypotéza předpokládá kořen 

TOL v gramnegativních bakteriích, ze kterých se vyvinuly bakterie grampozitivní, z nichţ došlo před cca 

0,9 mld. k odštěpení kladu Neomura, který zahrnuje archebakterie a eukaryota. Jak bývá jeho dobrým 

zvykem, na podporu svých tvrzení uvádí monumentální schematické tabulky, v nichţ se shodně ztrácí jak 

jeho příznivci, tak jeho odpůrci. Je nezbytné dodat, ţe dobrým zvykem je u Cavaliera-Smithe taktéţ aţ 

neuvěřitelně obsáhlá, pečlivá a velice detailní analýza, na druhou stranu, právě to je skutečností, proč je 

často jeho hypotézy nutno odmítnout buď úplně, nebo přinejmenším některé jejich části, a vmezeřit je tak 

do mantinelů známých fakt.  

V rámci tohoto si připomeňme, ţe Feng et al. (1997) určili molekulárními hodinami divergenci 

gramnegativních a grampozitivních bakterií do intervalu 2,1-2,5 mld. let, zatímco divergenci bakterií a 

archebakterií někdy mezi 3,2-3,8 mld. let a divergence euryarcheota-crenarcheota byla odhadnutá na 3,1-

4,1 mld. let (Battistuzzi et al. 2004). Připustíme-li, ţe výsledky molekulárních analýz mohou být sporné, 

obraťme se na problematiku archebakteriálního bičíku. Cavalier-Smith (2002) povaţuje archebakterie za 

modifikované aktinobakterie, jejichţ bičík vznikl adaptací na kyselé prostředí; zdá se ale, ţe toto vysvětlení 

je dost nepravděpodobné (Desmond et al. 2007). 

Zcela protikladnou představu nabízí Wong et al. (2007). Wongova skupina umístila posledního 

společného předka všech ţijících organismů do archebakterií, do blízkosti rodu Methanopyrus; jinými 

slovy LUCA
28

 je podle nich hypertermofilní archebakteriální metanogen. To je zajímavé hned z několika 

důvodů, zvlášť vezmeme-li v úvahu výše zmíněné práce, které kořen TOL z archebakterií vylučují. Ačkoli 

se zdá, ţe metanogeneze je odvozený fenotyp, moţnost, ţe je tomu naopak a LACA byl metanogen, tu je 

(Gribaldo and Brochier-Armanet 2006). To by korelovalo s paleontologickou datací metanogenních 

archebakterií (viz kapitola předešlá) i se skutečností, ţe podle všeho tvoří monofyletickou linii (Gao and 

Gupta 2007). Navíc to otevírá zajímavé pole otázek, neboť koenzym F430 fungující v metanogenezi je 

stejně jako chlorofyly, bakteriochlorofyly nebo cytochromy, tedy velmi starobylé funkční buněčné 

molekuly, zaloţen na porfyrinovém kruhu, coţ téţ svědčí pro jeho velké stáří (López-García et al. 2006). 

Battistuzzi et al. (2004) kladou vznik metanogeneze do období před 3.8-4,1 mld. let   

Vrátíme-li se zpět k univerzálnímu stromu ţivota, přístupů a metod k jeho vytvoření je nesčetně a z části i 

v závislosti na nich dochází k různému umístění kořene, který rozhoduje o postavení archebakterií v jeho 

rámci. To varíruje od skupiny ancestrální (Wong et al. 2007) aţ po skupinu odvozenou, ať uţ z hlediska 

fylogeneze bez upřesnění času (Forterre and Philippe 1999, Philippe and Forterre 1999, Lopez et al. 1999, 

Skophammer et al. 2007), či s výslovnou datací (Cavalier-Smith 2002, 2006ab).  

Postavení archebakterií v univerzálním stromě ţivota je pro většinu badatelů zajímavé především 

z hlediska eukaryot, která jsou tradičně spatřována jako jejich sesterská skupina (Gogarten et al. 1989, 

                                                      
28  Last Universal Common Ancestor; LACA = Last Archaebacterial Comon ancestor; LECA = Last Eukayrotic common Ancestor; LBACA 

= Last Universal Bacterial Ancestor. Wong et al. (2007) předvedli vpravdě heroický počin, kdyţ v jediné publikaci určili lokaci všech čtyř, 
přičemţ LUCA je zde totéţ, co LACA. 
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Iwabe et al. 1989). Názory na moţné vztahy mezi těmito dvěma doménami se víceméně arbitrárně 

rozpadají do několika skupin: 

  

(i)      archebakterie a eukaryota jsou v zásadě nepříbuzné, alespoň z hlediska tradiční fylogeneze, 

protoţe jako linie povstaly a vyvíjely se odděleně (Woese 1998b, Kurland et al. 2006). 

(ii) eukaryota se pravděpodobně vyvinula z archebakteriálního předka, coţ pramení z představy 

tolologie univerzálního stromu ţivota (Gogarten et al. 1989, Iwabe et al. 1989, Woese 1990, 

Brown and Doolittle 1995, Baldauf et al. 1996), a to buď úplně, nebo alespoň zčásti. Existují 

tedy dvě třídy modelů pro tuto situaci (López-García et al. 2006), tzv. 

 autogenní modely, předpokládající klasickou evoluci typických eukaryotických 

struktur, především jádra, v rámci archebakteriální ancestrální linie 

 chimérické modely, předpokládající vznik eukaryot spojením dvou prokaryotických 

linií, archebakteriální i eubakteriální, přičemţ scénáře jdou od symbiózy přes pohlcení 

via potravní a energetické vztahy aţ po přímou fúzi buněk  

(iii) ancestrální je sama eukaryotická buňka a archebakterie jsou její zjednodušenou linií 

 

V současné době převaţuje názor, ţe skutečnost je skryta někde v rámci modelů bodu (ii), ačkoli se dá 

říci, ţe kaţdý scénář má své klady i zápory. Autogenní modely se snaţí vysvětlovat zásadní podobnosti 

mezi archebakteriemi a eukaryoty (např. Leipe et al. 1999, Sandman and Reeve 2006), přesně podle 

představy, ţe tyto dvě domény jsou si (ačkoli vzdáleně) příbuzné, ale selhávají při vysvětlování velkého 

mnoţství podobností eukaryot i s eubakteriemi
29

. Obecně totiţ platí, ţe eukaryota vykazují těsnou 

příbuznost v rámci buněčných informačních procesů (replikace, transkripce a translace) s archebakteriemi, 

zatímco většina metabolických procesů,  lokalizovaných v cytoplazmě, naopak těsně odpovídá těm 

nácházeným v eubakteriích (Olsen and Woese 1997). Právě to vedlo mnoho vědců k domněnce, ţe 

eukaryota jsou chimérou obou prokaryotních linií. Otázkou zůstává jakých, a jakým způsobem k tomu 

mohlo dojít.  

V návrzích zúčastněných partnerů z obou domén panuje nesmírná variabilita, přehled nejvýznamnějších 

hypotéz viz např. Embley and Martin (2006), nebo López-García et al. (2006). V rámci archebakterií dávají 

někteří přednost euryarcheotům (Aravind et al. 2006), ačkoli starší práce poukazují na větší příbuznost 

s eukaryoty u crenarcheot (eocytů) (Lake et al. 1984, Rivera nad Lake 1992, Baldauf et al. 1996), coţ 

dokonce vedlo k formulování hypotetického kladu Karyota, který zahrnoval eukaryota a eocyty (Rivera and 

Lake 1992). Celý diskurs se tehdy točil ohledně monofylie archebakterií, která je dosti kontroverzní 

(Forterre and Philippe 1999). Jedním z důvodů je i nesnadná tvorba alignmentu; různé analýzy jsou tak 

prováděny na různých alignmentech, nicméně jiţ z počátku 90. let jsou práce, které potvrzují monofylii 

archebakterií bez ohledu na metodu analýzy (Embley et al. 1994). Baldauf et al. (1996) zmiňují do roku 

1996 čtyři práce monofylii potvrzující, včetně Browna a Doolittla (1995), a čtyři proti, včetně této své 

                                                      
29  Překvapivě se totiţ zdá, ţe eukaryota obsahují více eubakteriálních genů neţ archebakteriálních a archebakterie více eubakteriálních neţ 

eukaryotických (Forterre and Philippe 1999). To lze poměrně zajímavě  vysvětlovat tvrzením, ţe k evoluci hlavních znaků eukaryot 

docházelo aţ po divergenci od jejich společného předka s archebakteriemi – a ţe proto zase tak moc společných genů mít nemusí (Poole and 
Penny 2006). 
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vlastní, přičemţ zároveň upozorňují na skutečnost, ţe nejčastější a nejvlivnější zdroj archebakteriální 

monofylie je rRNA, která můţe produkovat artefakty. Dnes se většinou předpokládá, ţe archebakterie 

monofyletické jsou (např. Snel et al. 1999, Fukami-Kobayashi et al. 2007), ačkoli i nadále se sem tam 

objeví práce, ze které vyplývá opak; všimněmě si pak ale komentáře „neprůkazné výsledky“ (Kollman and 

Doolittle 2000 in Zhaxybayeva et al. 2005). Dodejme ještě, ţe skupina Karyota (a tedy i otázka 

archebakteriální monofylie) zdaleka nepatří minulosti. Jako eocyt si pak archebakteriálního člena 

genomové fúze představují např. Simonson et al. (2005); znázorněním jejich modelu evoluce je namísto 

stromu tzv. kruh ţivota, jenţ je však více neţ reálným klasifikačním schématem spíše jakousi doplňkovou 

metaforou (Bapteste and Walsh 2005). Proč se však dvě buňky rozhodly spojit své osudy pravděpodobně 

nikdy s jistotou nebudeme vědět (Embley 2006). 

Navzdory všem těmto vysvětlujícím pokusům někteří autoři uvádí, ţe nemáme ţádný přímý důkaz, ţe 

eukaryota vznikla genomovou fúzí mezi archebakterií a eubakterií; eukaryotická buňka je podle nich příliš 

unikátní a v ţádném případě nemůţe být dekonstruována do pouze archebakteriálních a eubakteriálních 

rysů (Kurland et al. 2006). Mechanismus takového spojení je naprosto mimo představu, navíc bylo 

poukázáno na skutečnost, ţe pro vznik eukaryotického jádra
30

 fúzí genomů je třeba jednak komplexní 

vnitřní cytoskelet interagující s plazmatickou membránou, a jednak absence buněčné stěny dovolující 

endocytózu – a prokaryota první postrádají, druhé mají, čiţe eukaryotická buňka nemůţe být jednoduché 

spojení buňky archebakteriální a eubakteriální (Hartman and Fedorov 2002). Eukaryotických inovací je 

mnoho a zdá se, ţe mohou být velice staré (Hartman and Fedorov 2002, Kurland et al. 2006, De Duve 

2007). Kromě toho bylo nalezeno více neţ tři sta specificky eukaryotických proteinů, tzv. ESP (eukaryotic 

signature proteins), které vedly k představě třetího hráče, hypotetické buňky nazvané chronocyt, která se 

podílela na formaci eukaryotické buňky tím, ţe do ní přinesla mnoho jejích současných komponent, včetně 

cytoskeletu, endoplazmatického retikula, Golgiho aparátu, kalmodulinového, ubiquitinového či 

cyklinového systému aj. (Hartman and Fedorov 2002). To, ţe se tato linie nezachovala do součastnosti, 

moţnost její existence a jejího příspěvku nijak neovlivňuje (Zhaxybayeva and Gogarten 2004, 

Zhaxybayeva et al. 2005). 

To vše vede k představě velmi staré eukaryotické buňky, snad aţ 3,5 mld. let (De Duve 2007)
31

, coţ nás 

vrací zpět k úváţení scénáře (iii), tedy ţe ancestrální buňka je ve skutečnosti eukaryotická, či spíše proto-

eukaryotická, a prokaryota, tedy i archebakterie, jsou její odvozené a zjednodušené formy
32

. Navíc se zdá, 

ţe komparativní genomika ukazuje, ţe za určitých podmínek je ztráta sekvencí a buněčné zjednodušování 

společným modem evoluce (Kurland et al. 2006), přestoţe někteří autoři tvrdí, ţe např. bakteriální 

informační systém není zjednodušenou verzí sloţitější ancestrální formy (Olsen and Woese 1997), a ţe 

prokaryotní stavba je ancestrální všemu ţivému (Keeling et al. 1994). Protoţe však z hlediska 

geologického času není tato hypotéza příliš pravděpodobná, a my nemáme představu jak by se tato prvotní 

                                                      
30  Přehled nejznámějších modelů pro vznik eukaryotického jádra viz Martin (2005). 
31  Skutečnost je nejspíš trochu jiná, viz pozn. č. 20; přehled viz López-García et al. (López-Gárcía et al. 2006) - ačkoli molekulární markery 

naznačují, ţe eukaryota  existovala mnohem dříve neţ lze usuzovat z jejich nejstarších fosilií (Brocks et al. 1999, 2003; Ventura et al. 2007). 
32  Např. myšlenka, ţe chybění intronů v prokaryotech je odvozeným stavem odvislým od selekce na rychlost růstu a eukaryotický genom tak 
více odpovídá ancestrální formě není nijak novodobá (Darnell and Doolittle 1985). 
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buňka, jiţ velmi sloţitá, mohla vyvinout, další výzkum bude nejspíše zaměřen především na moţnost 

scénářů (ii) a (i); druhý stran archebakterií nepostrádá jistou přitaţlivost (Koonin 2007). 

Poslední náhled před shrnutím problematiky stáří archebakterií nám poskytne otázka, jak moc je jejich 

fenotyp ancestrální, tedy jak moc odpovídá hypotetickému fenotypu, který měl LUCA. 

 

2.3.3 Jak moc ancestrální mají fenotyp? 

 

Otázka, jak vypadal poslední společný předek všeho ţivého, trápí teoretiky (a v éře molekulární biologie i 

praktiky) vědy odedávna. Názory na povahu cenancestora
33

 jsou značně pestré a nezřídka protichůdné. 

Přehledových článků s touto tématikou je jako šafránu; nicméně jsou, a poskytují relativně dobrý vhled 

(Gribaldo and Forterre 2005, Moreira and López-García 2007). 

Zdá se, ţe cenancestor byl relativně komplexní – a tím bychom nejspíš měli skončit. Jistota nepanuje ani 

v takových ohledech, jako je buněčná struktura
34

 či struktura a funkce genomu
35

. Dalo by se očekávat, ţe 

alespoň obsahoval veškeré geny, které dnes nacházíme společné pro všechny tři domény ţivota, ukazuje se 

však, ţe i tento předpoklad je neopodstatněný a platit vůbec nemusí (Zhaxybayeva et al. 2005). Stejně tak 

se  nelze domnívat, ţe LCA shrnoval veškerou dnešní metabolickou diverzitu (Glansdorf 2000). Za 

ancestrální znaky jsou často povaţovány jednoduchost a malá velikost, proto se nejprve indicie hledaly 

mezi organismy s malými genomy; jenţe ty se většinou projevily jako vysoce odvozené a v ţádném 

případě ne primitivní v evolučním slova smyslu. Po objevu hypertermofilie (Stetter 2006) byla na 

kandidátku primitivních, původních buněk umístěna právě hypertermofilní prokaryota. Jejich fenotyp 

odpovídal představě o podmínkách panujících na mladé planetě a předpokládaný ţivot v horkých 

pramenech či dokonce přímo v zemském plášti navíc řešil problémy s meteoritickým bombardováním 

v raných fázích geologického stáří země nebo s faktory vesmírného záření v nepřítomnosti ochranné 

atmosféry (Gribaldo and Forterre 2005), coţ nabývá na významu při tvrzení, ţe vznik ţivot musel 

vzniknout před více neţ 4,1 mld. let (Battistuzzi et al. 2004). 

Pozornosti téţ neušlo, ţe hypertermofilní linie odvětvovaly dosti hluboko na bázích fylogenetických 

stromů (Woese 1987, Embley et al. 1994, Olsen et al. 1994), coţ se stalo nejsilnějším argumentem této 

myšlenky (Stetter 1996 in Moreira and López-García 2007). Kromě toho jsou navíc všechny 

hypertermofilní organismy výhradně prokaryota, coţ a priori vyvolávalo představu LCA coby primitivní 

formy ţivota (Gribaldo and Forterre 2005). V posledních letech se nicméně ukazuje, ţe rovnítko mezi 

hypertermofilií a původním ancestrálním stavem není zdaleka tak „rovné“, jak se původně zdálo. 

                                                      
33  Cenancestor je pojem W. Fitche pro společného předka všeho ţivého; u nás poněkud známější je termín LUCA – Last Universal Common 
Ancestor – Forterra a Philippa (Fitch and Upper 1987, Forterre and Philippe 1999, all in Moreira and López-García 2007). Poněkud stranou 

pak stojí Woesovo označení progenot pro entitu, jeţ ještě neměla kompletně vyvinuté spojení genotyp-fenotyp (Woese 1987). Ačkoli Woese 

a někteří další (Benner et al. 1989) kladli progenota na úroveň LCA (Last Common Ancestor), pro většinu ostatních vyjadřuje pro svou 
jednoduchost stádium vývoje předcházející skutečného cenancestora, o kterém se soudí, ţe vypadal jako moderní buňka. 
34  Tj. evoluce cytoplazmy uvnitř biologické membrány (Griffiths 2007), pokud ji ovšem měl (Koonin and Martin 2005). 
35  Pravděpodobně měl alespoň částečně DNA-genom, ale nereplikoval ho způsobem obvyklým u dnešních organismů (Leipe et al. 1999); 
replikace je navíc jediným ze tří buněčných informačních systémů, jehoţ centrální komponenty nejsou univerzálně konzervované (Olsen and 

Woese 1997). V posledních letech se objevují indicie, ţe DNA mohla vzniknout ve virech (Forterre 2006a), samy viry bývají občas 

spatřovány jako příčina vzniku tří domén ţivota (Forterre 2006b) a všeobecně se na ně začíná zaměřovat pozornost evolučních biologů 
(Koonin et al. 2006). 
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První pochyby o tom, ţe termofilie odráţí původní stav ţivota, vyvolal poukaz na skutečnost, ţe důleţité 

molekuly jako jsou nukleové kyseliny či peptidy mají při vyšších teplotách relativně krátkou ţivotnost 

(Lazcano and Miller 1996). Galtier et al. (1999) provedli virtuální rekonstrukci předpokládaných 

cenancestrálních rRNA sekvencí, jejíţ výsledek naznačil, ţe rozhodně nepatřily hypertermofilovi, na 

druhou stranu analýza těch samých dat s pouţitím jiné metodiky vyšla přesně opačně (Di Giulio 2000 in 

Moreira and López-García 2007). To vedlo k představě, ţe cenancestor a původní ţivotní formy vlastně 

nejsou to samé - oba mody se vyskytovaly v jiném čase a pravděpodobně v jiných podmínkách prostředí, a 

z povahy prvního tak nelze usuzovat na povahu druhého (Arrhenius et al. 1999). Ať uţ tedy počáteční 

formy ţivota vypadaly jakkoli, hypertermofilie dnešních mikroorganismů v tomto smyslu nevykazuje 

ţádnou přímou souvislost s ancestrálním fenotypem. 

Navíc se začaly ozývat hlasy, ţe bazální umístění hypertermofilních eubakteriálních větví je artefakt 

(Brochier and Philippe 2002, Gribaldo and Philippe 2002) a je potřeba jej znovu přehodnotit (Fukami-

Kobayashi 2007). Naopak, tedy ţe eubakteriální předek byl skutečně hypertermofilní, argumentuje Di 

Giulio (2003); podporu této hypotézy najdeme i u Ciccarelli et al. (2006). Pro první moţnost hovoří 

především skutečnost, ţe se zdá velmi pravděpodobné, ţe hypertermofilie u eubakterií vděčí za svůj vznik 

horizontálnímu genovému transferu z archebakterií (Forterre et al. 2000), a to značnému (Aravind et al. 

1998); a ţe předek eubakterií tedy s největší pravděpodobností nebyl hypertermofilní (Gribaldo and 

Forterre 2005). 

Ačkoli u eubakterií je situace velmi kontroverzní, panuje víceméně obecná shoda o tom, ţe předek 

archebakterií hypertermofilní skutečně byl
36

 (Forterre et al. 2002, Gribaldo and Forterre 2005, Gribaldo 

and Brochier-Armanet 2006, Moreira and López-García 2007, Makarova et al. 2007). Ukazuje se ale, ţe 

molekulární analýzy v hypertermofilech mnoho primitivních znaků nenacházejí, spíše naopak: potřeba 

specifických lipidů či modifikace transferové a ribozomální RNA (potřeba stabilizace) jsou znaky vysoce 

specializované a zvláště reverzní gyráza, enzym výlučně sdílený hypertermofily (Forterre 2002)
37

, se zdá 

být relativně recentní evoluční událostí vzniklou fúzí genů kódujících dva různé proteiny, DNA 

topoizomerázu a DNA helikázu (Gribaldo and Forterre 2005).  

Hypertermofilie tedy nejspíš není původním ancestrálním fenotypem cenancestora, v souhlase s úvahou, 

ţe pokud nebyl hypertermofil předek eubakterií, pravděpodobně jím nebyl ani LCA (Gribaldo and Philippe 

2002, Forterre et al. 2002, Gribaldo and Forterre 2005, Moreira and López-García 2007), a téţ s výsledky, 

naznačujícími, ţe LACA nebyl z hlediska genomové komplexity i buněčné organizace o mnoho jednodušší 

neţ současní archebakteriální hypertermofilové (Makarova et al. 2007). Stejně tak se zdá, ţe LACA jiţ 

obsahoval i některé široce rozšířené funkční systémy archebakterií, které normálně nejsou povaţovány za 

starobylé (Makarova et al. 2007).  

Ve světle těchto skutečností se velice zajímavou jeví provokativní myšlenka, ţe prokaryotní fenotyp je 

evolučně odvozený a objevil se jako adaptace na vysokou teplotu (Forterre 1995 in Gribaldo and Philippe 

2002), zvláště za předpokladu, ţe archebakterie by v tomto případě ze společné ancestrální linie nejspíš 

                                                      
36  Coţ nastoluje otázku, jaké postavení v rámci archebakterií mají mezofilní a psychrofilní druhy.  Úvahy,  zda jsou i tyto ekologické 

skupiny odvozené od hypertermofilního předka (Gribaldo and Forterre 2005) získávají na důleţitosti postulováním skupiny Thaumarchaeota 

a tvrzením, ţe v rámci domény odvětvuje relativně hloboko (Brochier-Armanet et al. 2008). 
37  Zpevňuje řetězce nukleových kyselin, a tak je ve vysokých teplotách chrání před denaturací. 
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divergovaly jako první (Glansdorff 2000)
38

. To ovšem znovu otevírá diskusi o povaze cenancestora, který 

tak opět nabývá proto-eukaryotické, relativně komplexní podoby. Myšlenka proto-eukaryotického předka 

současných forem ţivota se sice na první pohled zdá jako zcela odporující „zdravému“ rozumu, nicméně 

působivě podrhuje paradigmatické vnímání tzv. objektivní vědy, v rámci které by jako hypotéza nutně stála 

za hlubší úvahy více neţ jen (početně) okrajové frakci badatelů, zvláště kdyţ se, podpírána novými a 

novými argumenty, pohybuje v zákulisí evoluční biologie jiţ více neţ třicet let (Glansdorff 2000). 

Navzdory skutečnosti, ţe současný pohled povaţuje oprávněně takové řešení za méně parsimonní (Moreira 

and López-García 2007), v určitých, třebaţe i implicitních obměnách se stále vrací jako bumerang 

(Hartman and Fedorov 2002)
39

.  

Závěrem lze tedy shrnout, ţe archebakterie jsou sice hypertermofilního původu, ale hypertermofilie 

zřejmě není evolučně původní fenotypický znak. Z tohoto hlediska o nich lze tedy uvaţovat jako o 

odvozených formách. 

 

2.3.4 Shrnutí 

 

Otázka stáří archebakterií jakoţto třetí domény ţivota na naší planetě není jen otázkou po jejich stáří 

paleontologickém. Problematika je daleko komplexnější; má několik úrovní pohledu, které jsme se snaţili 

v předkládaném textu analyzovat. První úrovní je absolutní datování linie z hlediska paleontologie. Druhou 

je postavení archebakterií v univerzálním stromě ţivota, které odráţí naše představy o jejich postavení 

v genealogickém řetězci ţivých bytostí od posledního společného předka všech ţivých organismů, a 

konečně poslední úrovní je v souvislosti s předešlou analýza původnosti/odvozenosti archebakteriálního 

fenotypu. 

Shrneme-li současné představy na kaţdý z těchto dílčích problémů, zdá se, ţe: 

 

 Archebakterie se vyskytují na naší planetě zřejmě více jak 2,7 mld., moţná aţ 3,5 mld. let, ačkoli 

přímé důkazy stále chybí a lze tedy uvaţovat i moţnost, ţe jsou přeci jen mnohem mladší. 

 

 Archebakteriální ancestrální fenotyp je s největší pravděpodobností hypertermofilie. 

 

 Hypertermofilie se zdá být ovšem odvozenou vlastností, a spolu s dalšími indiciemi naznačuje, ţe 

postavení archebakterií v rámci univerzálního stromu ţivota je spíše odvozené než ancestrální. 

 

                                                      
38  V tomto směru stojí za úvahu myšlenka, ţe pokud hypertermofilní eubakterie získaly svou schopnost hypertermofilného ţivota 

horizontálním genovým transferem z archebakteriální linie, a pokud všechen jejich výskyt na bazálních pozicích fylogenetických stromů 

nelze odvysvětlit jako artefakt, pak se zdá, ţe archebakterie jsou přinejmenším tak staré, jako eubakterie. 
39  Mimo to je dobré nezapomínat, ţe metodické principy vyvinuté pro evoluční biologii jako je např. maximální parsimonie jsou 

aproximativním redukcionismem nutným k tvorbě alespoň nějakých, statisticky přijatelných modelů, ale jistota, ţe odráţí skutečnost, není. 

Předpokládat tak a priori totoţnost modelu a skutečnosti je chybou, na kterou je čas od času upozorňováno (Neubauer 2002b, 2004; Woese 
2004a; Bateson 2006 ). Skutečnost, jak víme z osobní zkušenosti, se jen nerada podřizuje pricncipu úspory a jednoduchosti. 



31 

 

Výsledný obraz dává tušit, ţe archebakterie střeţí mnohem více tajemství, neţ se doposud předpokládalo. 

Pokud jsou opravdu tak staré, a přitom vykazují relativně odvozený fenotyp, vtírají se otázky typu: Jak 

starý je tedy ţivot? Pokud vznikl tak brzy, jak se mohl tak rychle vyvinout a diverzifikovat? A jakou úlohu 

v hlavolamu zrození a evoluce hrají samy archebakterie? Odpověď leţí kdesi hluboko v minulosti. Jisté je, 

ţe biologie 21. století můţe znovu sáhnout hluboko do Pandořiny skříňky a vytáhnout další klíč od zámky 

posetých dveří třinácté komnaty, dveří, za nimiţ se skrývá porozumění tomu, kdo jsme a odkud přicházíme. 

První kroky na této nové cestě jiţ byly učiněny (Allers a Mevarech 2005). 

 

 

3 CysN/NodQ 

 

Jak jsme si ukázali, pro archebakterie existují jak indicie naznačující jejich moţné geologické stáří, tak 

mnoho náznaků ohledně jejich umístění v univerzálním stromě ţivota, a tedy míry jejich původnosti či 

odvozenosti. Problémem je ovšem najít mezi těmito dvěma moţnými pohledy nějaký spojník, který by 

dovolil jejich vzájemnou korelaci; referenční bod umoţňující komparativní přístup.  

Následující konstrukt je pokusem právě o to, neboť by nám mohl poskytnout časovou korelaci mezi 

eubakteriální a archebakteriální/eukaryotickou linií. 

 

3.1 Co je CysN/NodQ? 

 

Utilizace sulfátu u některých eubakterií probíhá skrze dvojici enzymů, ATP sulfurylázu a APS kinázu 

(Leyh et al. 1988, 1992). ATP sulfuryláza se skládá ze dvou nestejně velkých podjednotek kódovaných 

geny CysD (menší podjednotka) a CysN (větší podjednotka); APS kináza je kódována genem CysC. Pořadí 

exprese tohoto sulfát-aktivujícího lokusu je potom CysDNC. U skupiny Rhizobiaceae (α-proteobakterie) se 

vţila odlišná nomenklatura, kdy NodP odpovídá CysD, zatímco NodQ je kompozitní protein s N-terminální 

oblastí odpovídající CysN a s C-terminální oblastí odpovídající CysC (Leyh et al. 1992, Schwedock et al. 

1994). Proto se často pro označení této sekvence pouţívá název CysN/NodQ. 

 

3.2 Význam 

 

Velká podjednotka ATP sulfurylázy, kódovaná genem CysN/NodQ, vykazuje zřetelnou příbuznost k 

translačním elongačním faktorům. Fylogenetická analýza však překvapivě ukázala, ţe CysN/NodQ není 

blízce příbuzný s eubakteriálním elongačním faktorem EF-Tu, nýbrţ ţe pravděpodobně vznikl modifikací 

elongačního faktoru EF-1α poté, co se příslušný gen dostal horizontálním transferem z archebakteriálně-

eukaryotické linie do eubakterií (Inagaki et al. 2002) [obr. 1.]. Je-li předpoklad o horizotálním transferu 
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předka genu CysN/NodQ správný, znamená to, ţe v okamţiku, kdy se tento gen objevil v eubakteriích, 

archebakterie musely jiţ nutně existovat jako plně diferencivaná doména. 

 

 

Obr. 1. Alternativní hypotézy pro vznik genu CysN/NodQ. (A) pravděpodobný vznik horizontálním genovým transferem, (B) méně 

pravděpodobná alternativa hlubokých paralogů. Přejato z Inagaki et al. (2002). 

 

3.3 Hypotéza 

 

Široká distribuce genu CysN/NodQ u eubakterií naznačuje, ţe tento gen se v eubakteriální linii objevil jiţ 

v dávných dobách. I kdyţ je pravděpodobné, ţe podobně jako mnoho jiných genů i CysN/NodQ podléhá 

častému horizontálnímu přenosu mezi jednotlivými liniemi eubakterií, fylogenetická analýza by mohla 

odhalit významný podíl vertikální dědičnosti. Bylo by tak moţné vystopovat minimální evoluční stáří 

CysN/NodQ vzhledem k radiaci eubakterií, a tím i minimální stáří archebakterií. 

 

3.4 Metodika 
 

Ze sekvenčních databází přístupných z rozhraní NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), TIGR 

(www.tigr.org) a JGI DOE (www.jgi.doe.gov) jsme pomocí vyhledávací procedury BLAST (Altschul et al. 

1997) získali 441 proteinových sekvencí CysN/NodQ.  Mnohočetné přiřazení (multiple alignment) těchto 

sekvencí vytvořené pomocí programu ClustalX (Thompson  et al. 1997) jsme následně manuálně upravili v 

programu GeneDoc, přičemţ jsme přihlíţeli ke známé sekundární struktuře proteinu CysN (Mougous et al. 

2006). Po vyřazení málo konzervovaných pozic s obtíţně definovatelnou homologií jsme pro následnou 

fylogenetickou analýzu získali mnohočetné přiřazení s 369 pozicemi, z něhoţ jsme s vyuţitím empirické 

substituční matice JTT a programu protdist z programového balíku PHYLIP 3.6 (Felsenstein 2004) 

vypočetli matici genetických vzdálenosti (distance matrix). Na základě této matice jsme klastrovacím 

algoritmem BioNJ (Gascuel 1997) zkonstruovali fylogenetický strom, který poslouţil pro následnou selekci 

sekvencí pro detailnější finální analýzu. Pro tuto analýzu jsme vybrali pouze jednoho zástupce (s nejkratší 

větví) pro kaţdý klastr odpovídající jednomu nominálnímu rodu a na základě výsledného mnohačetného 

přířazení se 216 sekvencemi zkonstruovali fylogenetický strom výpočetně náročnější, ale přesnější 
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metodou maximální věrohodnosti (maximum likelihood), implementované v programu RAxML 7.0.3 

(Stamatakis 2006). Robustnost výsledné topologie jsme testovali bootstrapovou analýzou, vzhledem 

k velikosti datového souboru omezenou na výpočet jednoho sta bootstrapových replikací metodou BioNJ 

(opět na základě distančních matic získaných programem protdist). 

 

3.5 Výsledky a diskuse 

 

Předchozí fylogenetická analýza omezeného mnoţství CysN/NodQ sekvencí, avšak v kontextu celé 

rodiny translačních faktorů EF-Tu/EF-1α, ukázala hlubokou divergenci uvnitř CysN/NodQ linie, a to mezi 

sekvencí z druhu Clostridium acetobutylicum a ostatními sekvencemi (Inagaki et al. 2002). Naše analýza 

nezahrnuje sekvence definovatelné a priori jako „outgroup“ a na strom na obr. 2 je nezbytné nahlíţet jako 

na nezakořeněný, přesto je vzhledem k dříve publikovaným výsledkům velmi pravděpodobné, ţe kořen leţí 

na statisticky silně (100%) podpořené větvi mezi klastrem obsahujícím zmiňovanou sekvenci z Clostridium 

acetobutylicum a ostatními sekvencemi. Je zajímavé, tato hluboká dichotomie uvnitř rodiny CysN/NodQ 

nekoreluje s taxonomickým původem jednotlivých sekvencí (obě základní podskupiny zahrnují sekvence 

z těchţe hlavních eubakteriálních skupin) a evoluční původ této dichotomie tak zůstává naprosto nejasný.  

Malá statistická podpora většiny hlubších nodů ukazuje, ţe fylogenetický signál je zde slabý, přesto lze 

nalézt několik skutečností, které stojí za pozornost. Velice zajímavé je statisticky robustní (100%) sdruţení 

zástupce skupiny Chlorobi Prosthecochloris se dvěma členy skupiny Bacteroidetes, neboť příbuznost obou 

velkých skupin naznačují i recentní rozsáhlé analýzy (Ciccarelli et al. 2006). Pokud bychom mohli věřit, ţe 

je tomu skutečně tak, pak skutečnost, ţe by jejich společný předek jiţ měl ve svém genomu CysN/NodQ, 

přináší moţnost časového zaostření: pro skupinu Chlorobi existují paleontologické doklady z hornin 

starých cca 1,64 mld. let (Brocks et al. 2005). Ve světle těchto úvah by potom archebakterie rozhodně 

musely být starší neţ 900 milionů let, jak předpokládá Cavalier-Smith (2002, 2006ab). 

Další skutečností, která stojí za povšimnutí, je mohutný klastr sdruţující většinu zástupců skupiny 

Actinobacteria (byť bez statistické podpory), coţ naznačuje významný podíl vertikální dědičnosti 

CysN/NodQ a moţnou dávnou přítomnost CysN/NodQ u aktinobakterií. Toto pozorování se zdá být 

v rozporu s tvrzením Cavaliera-Smithe (2002), ţe archebakterie pochází z modifikovaných aktinobakterií, 

neboť je nemoţné, aby předkovská skupina ancestrálně obsahovala gen, který vznikl teprve v potomkovské 

skupině. Podobně téţ u α, β i γ-proteobakterií se zdá, ţe CysN/NodQ byl přenášen majoritně vertikální 

dědičností, a ţe zasahuje velmi hluboko. 
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Obr. 2. Fylogenetická analýza genu CysN/NodQ. Fylogenetický strom byl zkonstruován metodou maximum likelihood. Hodnoty 

statistické podpory na základě distanční bootstrapové analýzy jsou uvedeny jen pro nody s >50% podporou. Taxonomická příslušnost druhů 

k jednotlivých hlavním liniím eubakterií je znázorněna barevně na základě taxonomické databáze NCBI 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=taxonomy). Strom je kvůli své velikosti rozdělen na dvě části (viz další stránka). 
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3.6 Závěr 

 

CysN/NodQ je metabolický gen a jako takový je náchylný k horizontálnímu genovému transferu, coţ je 

patrné i na obr. 2. Přesto se však zdá, ţe v rámci velkých eubakteriálních skupin vykazuje vertikální 

dědičnost zasahující dosti hluboko do evoluční minulosti. Pokud byl do eubakterií přenesen z 

(pre)archebakteriální linie, zdá se oprávněné se domnívat, ţe archebakterie jsou skupinou starobylou, a to 

srovnatelně se samotnými eubakteriemi. Minimálně tvrzení Cavaliera-Smithe (2002), ţe archebakterie jsou 

necelou miliardu let stará, z aktinobakterií odvozená skupina, je tedy naší analýzou otřeseno. Analýzy 

podobné této by nám snad v budoucnosti mohly naznačit více. 
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