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Útržky zE zápisníku živéhO  
přírOdOvědcE	1

Josef Lhotský

Často, když jsem odpočíval v trávě u vody, vychutnávaje krásy jara, a pozo-
roval čilý život broučků, kobylek, much, motýlů, vážek, vodního hmyzu, 
larev, červů a plžů ve vodě i mimo ni a vžíval se do jejich rozmanitých zámě-
rů a plánů, pomocí nichž se uchovávají a těší ze své existence, zmocnilo se 
mne přání, abych měl schopnost zcela se pohroužit v jejich duše a mohl nazí-
rat svět z jejich nízkého stanoviska; samozřejmě při zachování schopnosti 
kdykoli se opět vrátit ke své lidské inteligenci a srovnávat a posuzovat ráz 
jejich duševní omezenosti.

J. E. Purkyně, Útržky ze zápisníku mrtvého přírodovědce,  
2010, 16–17

Útržek první: biologie je výjiMečná věda  
o výjiMečných věcech

Biologie je zřejmě nejdiverzifikovanější vědou, jakou si v lze v sou-
časnosti představit. Záběr biologických disciplín je skutečně neuvě-
řitelný, od studia makromolekulárních komplexů v řádu nanometrů 
až po dejme tomu ekologii kytovců v měřítku víceméně globálním. 
Přes značnou různorodost i onu velkolepou šíři záběru mají však 
desítky biologických oborů jedno společné, a tím je předmět studia, 
tak jak jej nenápadně určuje etymologie slova biologie: život. Jako 
každá věda je i biologie v podstatě definována a vymezena svým 

1 AM: Část diplomové práce obhájené na Přírodovědecké fakultě UK  
v r. 2010.
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předmětem studia, ale platí to samozřejmě i vice versa, a zde více 
než kde jinde: i sama biologie svým přístupem utváří a definu-
je přinejmenším vnímanou a reflektovanou povahu života, živých 
bytostí, kterými se zabývá.

Hovoříme-li o vědě, je dobré zamyslet se nad tím, co se tímto 
pojmem vlastně míní. Novověká věda, vystavěná na základech ev-
ropské civilizace, je fenomenálním epistemologickým konstruk-
tem, jenž nás učí především klást si vhodné otázky, nejen na ně 
odpovídat. Je tedy jedním z mnoha možných způsobů získávání 
informací o světě, ve kterém žijeme, ačkoli bezesporu nejefektivněj-
ším. Její kořeny sahají relativně nehluboko, stěžejní základ v podobě 
učení Galilea, Reného Descarta či Isaaca Newtona, dnes považova-
ných za nejvýznačnější osobnosti stojící u základů moderní vědec-
ké metody, byl položen teprve v průběhu sedmnáctého století.

Základním atributem vědy je kritérium objektivity a axiom pře-
nositelnosti poznatků; není proto divu, že symbolem pro vědec-
kou metodu, pro přesné a především reprodukovatelné pozorování 
a poznávání se stala fyzika, podpořená matematickým aparátem. 
Závratné úspěchy klasické mechaniky v devatenáctém století pak 
nikoho nenechaly na pochybách, že mechanický model světa je 
adekvátním popisem skutečnosti a jeho primární metodologické 
pojetí začalo být nenápadně vytlačováno pojetím ontologickým. 
Mechanomorfní redukcionismus vedl k sofistikovaným možnos-
tem modelování a výzkumu ve všech přírodních vědách; jeho pří-
mým důsledkem v biologii byl pak rozkvět molekulárních oborů 
a v posledních desetiletích vznik mnoha nových dílčích disciplín. 

Jakkoli je biologie vposledku převoditelná na fyzikálně-chemic-
ké principy vyjádřitelné matematickým zápisem, do jejího hájem-
ství přece patří něco, s čím tyto disciplíny zacházet nemusí (a pro-
to ani neumí), naproti tomu pro biologii je to určující a specifické: 
význam. První náznaky této skutečnosti se začaly rýsovat již v první 
polovině dvacátého století skrze vznikající teorie systémů, posta-
vené na nově se rodící vědě − kybernetice. Kybernetika obohatila 
biologii o velice důležitý prvek, totiž o zpětnou vazbu. Následné 
formulování teorie informace a zjevná analogie se zcela zásadními 
rysy živých organismů, tak jak je objevila během padesátých a šede-
sátých let molekulární biologie, vedly k zavedení pojmu informace 
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i do biologických věd. Navzdory všeobecnému entuziastickému 
přijetí informace do náruče biologů došlo k podcenění komplemen-
tárního fenoménu, kterým byl právě význam. Jakákoli informace 
je informací až v souvislosti s tím, kdo ji jako takovou rozpozná, 
a tudíž musí nést pro příjemce nějaký význam. 

Právě zde se reflexe specifických rozměrů biologických věd rou-
buje na dosud výlučně používané a jedině přípustné funkční mo-
dely reduktivního mechanicismu převzaté z klasické mechaniky. 
Význam jako přírodní vědou nedefinovatelný koncept byl margi-
nalizován a odstrčen do pozadí, zatímco informační rozměr byl 
vměstnán do matematických mantinelů kódu, kde jsou důležitými 
principy samotná existence informace, její transformace v kódo-
vacím jazyku a následný přenos; s tímto lze pracovat klasickou le-
gitimizovanou metodologií a případné ostatní dimenze (pokud jsou 
principiálně vůbec připuštěny) jsou opomíjeny jako nedůležité. Le-
gitimizací takového přístupu je pak stejně jako v případě fyziky 
devatenáctého století fascinující míra zpětné aplikace takovýchto 
modelů; genové inženýrství je asi nejlepším příkladem. 

Z teorie systémů (von Bertalanffy 1969) a teorie informace tak 
vzniklo během šedesátých let minulého století podhoubí, ze kterého 
vyrostla reformulovaná podstata mechanicismu v podobě genocen-
trického pohledu na svět živých organismů. Naivní redukcionismus 
došel svého vrcholu především v dlouho uplatňovaném názoru, 
že geny jsou základní a postačující úrovní popisu, která s konečnou 
platností definuje úrovně ostatní. Tento názor je dobře pochopitel-
ný a do značné míry obhajitelný, jeho bezmyšlenkovité uplatňová-
ní ad absurdum však vedlo k jednomu z velkých problémů současné 
(evoluční a teoretické) biologie jako obecné vědy o životě a živých 
organismech, a to k interpretačnímu posunu ve výkladu genů jako 
inertních a vše ovlivňujících jednotek ve smyslu Mendelových vloh. 
Takové geny nemají původ, historii a v podstatě ani budoucnost, 
neboť časová dimenze a trajektorie jejich existence je vždy odvo-
ditelná z jejich deterministického charakteru. Nedojde-li k nepřed-
vídatelné změně, chybě, mutaci, celý systém lze mapovat od začátku 
do konce. Problematika takového přístupu začne být zjevná až 
v souvislosti s evolucí. Evoluce v takovém světě je v zásadě omyl, 
který je nutno vysvětlit, či spíše od-vysvětlit.
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Tento druh biologického determinismu úzce souvisí s me-
chanomorfním reduktivním přístupem k organismům a v jistém 
smyslu je jeho přímým následkem, i když z něj samozřejmě nijak 
nevyplývá. Bylo by chybou odmítnout tento přístup a priori jako 
chybný, má své opodstatnění, které vyplývá z heuristiky pro izo-
lovaný výzkum dílčích disciplín biologie. Přesto se zdá, že v hori-
zontu teoretické a evoluční biologie se jedná spíš o kontraproduk-
tivní koncepci, která odstiňuje některé (přinejmenším potenciálně) 
zásadní skutečnosti, nehledě na to, že důsledky takového pohledu 
na živý svět domyšlené ad infinitum působí občas zbytečně šroubo-
vaně právě v souvislosti s tím, co se jimi biologie jako věda snaží 
deklarovat.

Determinismus nás však nepřímo upozorňuje na důležitý prin-
cip, jenž hraje významnou úlohu i v alternativním způsobu na-
hlížení na biologii, který prezentují např. v tomto sborníku články 
Antona Markoše. Tímto principem je časová provázanost živých 
systémů (zajišťovaná dědičností). Organismy mají časovou dimen-
zi, ontologickou, ale především historickou: fylogenetickou, evoluč-
ní. Bez ohledu na to, zda či do jaké míry je tato dimenze determinis-
tická, specifickým rysem života je kontinuita a návaznost. To je 
důležité pro deterministickou koncepci evolvujícího replikátoru 
stejně jako pro myšlenku interpretující komunity, svázané historic-
ky ustálenými konvencemi. 

Útržek druhý: eh… nikoli o věcech,  
nýbrž o živých bytostech !

Úhelným kamenem celé biologie je v tomto horizontu otázka defi-
nice života, protože jednak stojí v základu metodologického impe-
rativu požadujícího alespoň rámcovou orientaci v představě o tom, 
co je zkoumaným předmětem dané vědy, a jednak v době po Dar-
winovi vyjadřuje nutnost domyslet koncept evoluce do jeho intui-
tivního konce: pochází-li život z jednoho společného zdroje, tedy 
co vlastně bylo tím primitivním čímsi, co už bylo živé? Otázky, co 
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je život a jak život vznikl, jsou tak komplementární a jedna bez 
druhé nemá plnohodnotný smysl.

Hlavní potíž při definování života tkví především v tom, že ta-
kové definice jsou v zásadě dvojího typu: buď deskriptivní, ty jsou 
sice relevantní, ovšem principiálně nedostatečné, nebo esencialis-
tické. Ty navrhují spoustu „jádrových“ vlastností, jenže nemáme 
žádné vodítko k rozhodnutí, jak spolu tyto vlastnosti souvisejí, jaký 
mají vztah jedna k druhé a jaká je zde hierarchie − a proto ani 
nevíme, zda náhodou nejsou redundantní. Ať už si zvolíme jaký-
koli přístup, nahlíženo očima biologa je žádoucí, aby byl výsledný 
popis soudržný se známými fakty, neredundantní a konzistentní, 
koncepčně elegantní, univerzální, měl velký vysvětlovací potenciál 
a v neposlední řadě byl též minimalistický (v jednoduchosti je krá-
sa), zároveň ale dostatečně specifický. Rozhodnout, co a proč je 
živé, zkrátka není jednoduché.

Maynard-Smith a Szathmáry (1995) rozeznávají dvě možnosti, 
jak přistoupit k definování živého, a v podstatě se drží dichotomie 
fenotyp vs. genotyp. Fenotypický přístup k definici života předpo-
kládá, že daná entita je živá, pokud má části nebo „orgány“, které 
vykonávají nějakou funkci. Nesnáz je v tom, že ne všechny samore-
gulující se stroje a podobné zjevně teleologické systémy jsou živé. 
Dnes díky pokroku genetického inženýrství a počítačových věd 
stíráme velice zajímavým způsobem rozdíly mezi pojmy jako umělý 
život a stroj (Deplazes & Huppenbauer 2009), a je tedy otázka, 
kde je ona hranice a zda vůbec existuje − může to být dost dobře 
škála, na níž jsou hranice přechodu určovány arbitrárně a ad hoc. 
Alternativním přístupem je definovat jako živé ty entity, které mají 
vlastnosti množení, proměnlivosti a dědičnosti. Logika přístupu je v myš-
lence, že takové systémy mohou podléhat evoluci přírodním výbě-
rem a mohou tak získávat funkční adaptace. 

Problém definice života je ožehavým tématem biologů již vel-
mi dlouho a výsledky jsou více než diskutabilní, i když téměř vždy 
přinejmenším inspirativní. V pozadí tak zůstává především otáz-
ka, proč je vlastně nějaká definice potřeba a proč bychom se o ni 
měli pokoušet. Odpovědí je, že dokud nebudeme schopni nějak 
popsat a formalizovat principy zakládající fenomén života, nebude 
možná žádná obecná teorie biologické organizace a biologie vůbec. 
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Definice starších autorů obsahují snahy o všezahrnující princip; 
současnost na tuto strategii rezignovala a naopak se snaží o jednodu-
ché a výstižné popisy – ovšem ad hoc. Příkladem nechť je definice 
života pro NASA od Geralda Joyce z r. 1994: „Život je samopod-
půrný systém schopný prodělávat darwinovskou evoluci.“ (Barbieri 
2006) Biologii budiž útěchou, že navzdory efemérnímu předmětu 
studia se, podle výše uvedené definice, navrátila do skutečných roz-
měrů svého jména: darwinovská evoluce je nepopiratelným způso-
bem historicitou, příběhem, tedy tím, co ve skutečnosti znamená 
řecké bios – životem ve smyslu příběhu a osudu.

Živé organismy jsou komplikované okruhy vzájemných vazeb, 
mezi kterými funguje čilý informační tok. Komplexní studium tako-
vých systémů je značně nesnadnou záležitostí, proto se (moleku-
lární) biologie logicky omezuje na studium vybraných izolovaných 
podsystémů, konkrétních informačních drah a jejich proximátního 
významu v nejbližším nadsystému. Ucelenější zhodnocení význa-
mu jako veličiny je ztíženo už samotnou skutečností, že význam 
coby vědecký pojem není dosud řádně definován − neboť exaktní 
a empirické vědy jej dosud nikdy nepotřebovaly. 

Útržek třetí: význaM biologie je právě  
v pojMu význam…

V rámci pokroku molekulární biologie a z něj vyplývajících mož-
ností použití jejích metod ve vývojové biologii se všeobecně očeká-
valo, že pořadí bází v genech řídících ontogenetický vývoj různých 
částí těla nám napoví něco o tom, jak je tento vývoj řízen a regu-
lován. Tak se skutečně stalo, i když poněkud jinak, než se všichni 
domnívali. Už první mezidruhové srovnání genů řídících ontoge-
nezi v průběhu osmdesátých let překvapivě odhalilo, že zásadní 
zúčastněné geny jsou homology s velkou mírou podobnosti, a to 
i u skupin, které dělí velká evoluční i morfologická propast. Výsled-
kem byl vznik nové disciplíny na rozhraní embryologie a evoluční 
biologie, jejíž název se i v českém prostředí ustálil jako evo-devo 
(evolutionary developmental biology) (Carroll 2010). 
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Evo-devo velmi brzy ukázala, že navzdory často velkým mor-
fologickým či fyziologickým rozdílům sdílejí živočichové společnou 
soupravu „řídících“ genů, které ovládají vytváření a modelování 
jejich těl a tělních součástí. Tento tzv. „developmental genetic 
toolkit“ je vysoce konzervovaná skupina genů, z nichž většina kó-
duje komponenty signálních drah, transkripční faktory, proteiny 
buněčné adheze, povrchové receptory nebo morfogeny; mezi nej-
známější patří Hox geny, specifikující předozadní osu a identitu 
segmentů u dvoustranně souměrných živočichů během časného 
embryonálního vývoje. Objev této starobylé genetické montážní 
linky (blíže viz např. Carroll 2010) velmi těsně semknul jinak i dos-
ti různé skupiny organismů a znovu tak obrátil pozornost ke způ-
sobu, jakým evoluce pracuje.

Evo-devo umožnila v jistém a zcela zásadním smyslu nahléd-
nout, jakým způsobem lze pohlížet na strukturní přestavby během 
evoluce − umožnila pochopit, jak se rybí ploutev může transfor-
movat v končetinu suchozemského obratlovce, což je problém, 
který se vleče od Darwinovy doby víceméně do dnešních časů. Vý-
znamným způsobem tak mimo jiné přispěla k představám o prů-
běhu evoluce v souvislosti s ožehavým tématem přechodných forem 
či „pravděpodobnosti“ vývoje složitých struktur v klasickém dar-
winovském modelu gradualismu. Mnohem důležitějším přínosem 
je ale mimo jakoukoli pochybnost jednak zaostření pozornosti na 
modularitu v evoluci a její možné důsledky, jednak důraz na kon-
text, a na ten zvláště: jakkoli evo-devo stojí na striktním reduktiv-
ně-mechanistickém základě (a to možná více než samotný sobecký 
gen), svým zaměřením nikoli na pouhý popis proteinů, ale i na jejich 
funkci v síti interakcí, zahrnující mnohé úrovně regulace, pouká-
zala na důležitost významu informace. 

Vývoj formy závisí na zapínání a vypínání genů v různých časech 
a na různých místech v průběhu ontogeneze. Rozdíly ve formě 
vyvstávají z evolučních změn v tom, kde a kdy se genů využívá, 
a to zejména těch genů, které ovlivňují počet, velikost nebo tvar 
struktur. Jsou-li si ale genové soubory tak velmi podobné, jak po-
tom vznikají rozdíly? Paradox velké genetické podobnosti mezi 
rozmanitými druhy řeší právě představa, že ohromná diverzita a dis-
parita organismů není ani tak záležitostí souboru nástrojů (genů) 
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jako spíše způsobu, jakým jsou tyto nástroje využívány. Důležitější-
mi než samy geny se tudíž stávají regulační úseky DNA. Evo-devo 
tak implicitně zdůraznila význam pojmu význam v biologii, nicméně 
sama se hlubším pochopením významu nezabývá; funguje na proxi-
mátní úrovni, kde významem jsou právě ony regulační sekvence.

O definici, popis a zhodnocení významu coby charakteristického 
rysu vnitřně přináležejícího organismům jakožto žijícím entitám se 
snaží biosémiotika, hraniční obor na pomezí biologie a sémiotiky, 
která tradičně spadá do společenských věd. Biosémiotika se zabý-
vá vznikem, vztahy a interpretací znaků a symbolů v biologických 
systémech. Základním principem je snaha uchopit živý organismus 
nikoli jako pouhou descartovskou res extensa (což ale neznamená 
označit ji za res cogitans! ), ale jako aktivního vyhodnocovatele vý-
znamu znaků. Dodejme, že aktivita v tomto smyslu nijak neko-
responduje s vědomou aktivitou, nýbrž pouze se schopností sémi-
oze. Za povšimnutí stojí i rozdíl mezi sémiotikou a sémantikou, 
především tedy mezi sémantickou a sémiotickou biologií (Barbieri 
2006, Markoš in Barbieri 2006).

Současná biologie tak vznáší požadavek na ucelenou teorii, která 
by nekomplikovaným způsobem kombinovala výhody a inspira-
tivní metafory mnoha biologických směrů a způsobů modelování 
skutečnosti spolu s takovým přístupem, který by reflektoval výji-
mečnost biologie jako vědy, jež operuje s významem. Má-li být 
takový koncept smysluplný, musí být vztažen na konkrétní biolo-
gický model, biologická fakta nejlépe taková, jež prostupují napříč 
celou biosférou jako univerzální charakteristika živých organismů. 
Dosud se pro tento účel používal genetický zápis coby analogie 
textu zapsaného jakýmsi jazykem. K modelování takových inter-
akcí a zacházení s významem poslouží však daleko lépe fenomén, 
který z nich svou podstatou přímo vychází: symbióza.   

Útržek čtvrtý: syMbióza aneb vztahy živých bytostí

Termín symbióza bývá tradičně připisován německému botaniku 
Antonu de Barymu, který ji ve svém článku z r. 1879 definoval jako 
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spolužití různě pojmenovaných organismů (Sapp 2003; 1994); tato 
definice víceméně stále platí, symbiózou dnes rozumíme fyzic-
ky blízké soužití dvou či více fylogeneticky odlišných organismů. 
De Bary poprvé hovoří o symbióze již v roce 1878, přesto ještě 
o rok dříve zavádí jiný německý botanik, A. B. Frank, termín sym-
biotismus, významově de facto identický. Toto konvergující úsilí by-
lo přirozeným důsledkem snahy o intelektuální recepci nedávného 
a překvapivého objevu Švýcara Simona Schwendenera, že lišejníky 
jsou duální organismy sestávající z asociace houbového organis-
mu s řasou. V téže době (1873) byly belgickým zoologem P.–J. van 
Benedenem na základě per analogiam projekce ze struktury lidské 
společnosti (cf. sociomorfní modelování, Komárek 2000) odvo-
zeny a definovány termíny parazitismus, komensalismus a mutua-
lismus. De Baryho pojetí symbiózy tak nejen zastřešovalo veškeré 
možné komplexní asociace na škále parazit–mutualista, nýbrž ta-
ké otevřelo nové paradigma v náhledu přírodních věd na povahu 
interakcí mezi živými organismy jako protiváhu darwinovského 
„struggle“ (Darwin 1953). 

V průběhu následujících desetiletí pak mnoho botaniků (neboť 
především oni se věnovali jenobuněčným živočichům) následovalo 
de Baryho a použilo schéma načrtnuté van Benedenem ke klasifi-
kaci různých funkčních vztahů zahrnujících právě mikroorganismy. 
Pozornost se věnovala především organismům stojícím na roz-
hraní říší rostlina–živočich, tj. chlorofyl obsahujícím protistům. 

Prizmatu nového pohledu neunikly skutečnosti, jakými byla na-
příklad asociace bakterií s hlízkami bobovitých rostlin či korálů 
a fotosyntetické řasy. Zcela zásadní v tomto smyslu bylo pozvolné 
docenění fenoménu mykorhizních symbióz, které objevil a popsal 
výše zmíněný A. B. Frank už v roce 1885; Frank je také autorem 
termínu mykorhiza. Nutno podotknout, že objev existence vztahu 
mezi houbovým myceliem a kořeny vyšších rostlin není triviální 
záležitostí a sám o sobě by byl velkým úspěchem, Frankův přínos 
však jde ještě dál: prohlásil, že houby v této podivné asociaci rostlinu 
nějakým způsobem zvýhodňují, tedy že jejich funkce je pozitivní. 
Toto přesvědčení však narazilo na houževnatý odpor jeho současní-
ků, což lze pochopit, neboť neexistoval precedens kooperativního 
chování na takové úrovni (a vlastně ani obecně: život byl chápán 
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jako kompetice, boj o existenci) a houby byly obecně považovány 
za typické parazitické organismy.

Jednoznačná definice pojmu symbióza nikdy neexistovala a pro-
blém polyvalence pojmu trvá dodnes. Od samého zavedení byl 
termín používán k označení několika různých funkčních okruhů: 
buď v omezené podobě jako synonymum pro mutualismus (se zřej-
mou Achillovou patou v podobě nezbytně antropocentrického hod-
nocení benefit–cost na základě ad hoc známých informací), nebo 
v původní de Baryho intenci jako jakékoli úzké soužití různých 
organismů, bez ohledu na konkrétní vzájemné vztahy, především 
trofické; přesné vymezení „jakéhokoli úzkého soužití“ se ovšem vy-
myká možnostem jasné definice. 

Nezávisle na tom, jak přesně byla symbióza chápána, se začalo 
ukazovat, že významnou roli při ní často hrají bakterie – už proto, 
že vzhledem ke své velikosti vždy splňují podmínku „úzkého“ sou-
žití s partnerským organismem. Rozvíjející se buněčná biologie si 
nemohla nepovšimnout podobnosti bakterií s některými vnitřními 
strukturami eukaryotické buňky, přesto představy mezidruhové 
integrace bakterie a dalšího organismu do symbiotického vztahu 
zůstávaly z mnoha důvodů na pokraji vědeckého zájmu. 

Pod tíhou nových a nových poznatků začalo být ovšem někte-
rým badatelům zřejmé, že symbiotické interakce s bakteriemi hrají 
v přírodě důležitou roli a dost možná nejsou obskurním a margi-
nálním jevem, nýbrž fundamentálním základem života. Duální po-
vaha lišejníků, dusík fixující bakterie, mykorhizní houby či fotosyn-
tetické řasy žijící v tělech protistů a nezmarů naznačovaly časové 
i prostorové kontinuum závislosti hostitele a mikroba, od částečné 
po úplnou. Důmyslné spojení těchto poznatků s cytologií, která 
prokázala přítomnost sebereprodukujících se tělísek uvnitř buněk 
rostlin a živočichů, vedlo některé biology k názoru, že i tyto (eu-
karyotické) buňky jsou možná symbiotickým organismem (např. 
ruský botanik Famincyn).

Již konec devatenáctého století byl svědkem hypotéz o symbi-
otickém původu některých buněčných organel, především jádra, 
chloroplastů, mitochondrií, ale i dalších. Představa, že chloroplasty 
vznikly asociací bakterie a buňky, se poprvé objevila již v osmde-
sátých letech devatenáctého století, nejlépe propracována však byla 
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ruským botanikem Konstantinem Merežkovským (1855–1921), 
který v roce 1909 zavedl termín symbiogeneze pro označení vzni-
ku nového organismu procesem symbiózy. Mezi lety 1905 až 1918 
Merežkovskij napsal sérii článků, ve kterých argumentoval, že chlo-
roplasty, tehdy nazývané chromatofory, jsou symbiotické mikroor-
ganismy a že jádro a cytoplazma také povstaly skrze symbiózu dvou 
fylogeneticky odlišných linií. 

Na opačné straně Atlantiku, v USA, v průběhu třicátých let ar-
gumentoval stejně Američan Ivan Wallin (1883–1969) ve prospěch 
symbiotického původu mitochondrií z původně samostatných mi-
krobiálních partnerů buňky. Wallin byl velkým propagátorem myš-
lenky symbiózy a zvláště její funkce v evoluci druhů. Podobné 
myšlenky o významu symbiózy kolovaly minoritně celou Evropou, 
ve Francii je známá práce Paula Portiera (1866–1962).

Příležitost pro změnu všeobecného pohledu na fenomén sym-
biózy se naskytla ještě dalším zásadním způsobem zhruba v polo-
vině dvacátého století, kdy se souběžně s významným objevem 
struktury DNA začalo ukazovat, že s dědičností to není tak zcela 
nekomplikované a jednoduché, a mainstreamová část biologie byla 
částečně donucena změnit svůj úhel pohledu na centralizaci dě-
dičného materiálu v rámci buňky. V roce 1952 Joshua Lederberg 
navrhl termín plazmid, označující jednotku mimojaderné dědičnos-
ti, jejíž existence přímo nahrávala možnosti snazšího přijetí teorie 
symbiogeneze. Další roky ale žádný významný posun v tomto smě-
ru nepřinesly, naopak: plazmidy se staly pouhým nástrojem pro 
genetické inženýrství, které bylo dalším triumfem genetiků a stá-
lo v pozadí následujícího rozkvětu molekulární biologie. Mikrobi-
ologové dál sledují bakterie pouze jako možné původce nemocí 
a symbióza jako významný evoluční faktor leží v zapomnění až 
do pozdních šedesátých let, kdy na scénu přichází americká mikro-
bioložka Lynn Margulisová.

Narůstající indicie vedly v průběhu šedesátých let Marguliso-
vou k formulaci a publikování teorie tzv. sériové endosymbiózy 
(Margulisová 2004; Margulis & Sagan 2002), podle níž je eukaryo-
tická buňka konglomerátem různých bakteriálních partnerů. Reakce 
odborné veřejnosti byly samozřejmě rozporuplné. Vůdčí postavy 
biologického výzkumu si pospíšily s tvrzením, že celá koncepce je 
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nevědecká, protože není dost dobře možné ji testovat. Jedním 
z nejvýznamějších odpůrců byla například i tehdejší jednička mikro-
biologie, Roger Stanier. 

Záhy se ovšem začalo ukazovat, že Margulisová měla nejspíš 
pravdu: zjistilo se, že mitochondrie a plastidy obsahují vlastní DNA 
a elektronový mikroskop též potvrdil jejich strukturní podobnost 
s bakteriemi. V osmdesátých letech potom molekulární biolo-
gie beze všech pochybností dokázala příbuznost sekvencí DNA 
v chloroplastech s DNA sinic a DNA mitochondrií s DNA alfa 
proteobakterií a de facto potvrdila jejich společný původ z mikro-
biálního předka. Přes prvopočáteční rozpačité přijetí a nejednot-
nost názorů vědecké komunity (Gray & Doolittle 1982) byla tak 
tato teorie brzy akceptována (Yang et al. 1985; Gray et al. 1984) 
a stala se základem moderního pojetí biologie (Maynard-Smith & 
Szathmáry 1995). 

Symbióza (vztah), a především její možný důsledek, symbioge-
neze coby proces vzniku nového organismu procesem symbiózy, 
tak byla rehabilitována z fenoménu marginálního významu na 
esenciální podstatu mnoha biologických disciplín a stala se dalším 
úběžníkem evoluční biologie, paralelně s nově se rodícím post- 
-neodarwinismem sobeckého genu (Dawkins 2003).

Ruku v ruce s Dawkinsovým sobeckým genem se tak od sedm-
desátých let vyvíjel alternativní evoluční model, symbiogeneze, ne-
boli evoluce splýváním. Ačkoli nikdy nedosáhl většího veřejného 
ohlasu, současné znalosti evoluce jak prokaryot, tak eukaryot zře-
telně ukazují, že jej rozhodně nelze podceňovat. Přestože symbi-
óza byla jako možný zdroj evolučních novinek navrhována již od 
zrodu pojmu v devatenáctém století, nenálézáme tuto myšlenku 
v žádné historicky významné publikaci či pojednání o evoluční 
biologii (Sapp 2003). 

Předmětem studia „klasické“ evoluční biologie je především do-
ba od kambrické exploze, tedy zhruba posledních 600 milionů let, 
což je ovšem pouhá pětina dosavadního trvání života na Zemi. 
Chceme-li uvažovat o evoluci komplexně, je nutno domyslet ji za 
hranice tohoto zoocentrického pojetí. Je jasné, že evoluce prokaryot 
včetně samotného vzniku eukaryotické buňky je důležitou součástí 
celé evoluční teorie. Symbiotické interakce vedoucí k symbiogenezi 
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získaly v evoluční biologii své nenahraditelné místo, neboť je jasné, 
že se zásadní měrou podílely na vzniku významných novinek.

Dnes již bezpečně víme, že každá jednotlivá eukaryotická buňka 
je konglomerátem chromozomálních a organelárních genů, stejně 
jako mnoha virů, často integrovaných do její DNA. Vezmeme-li 
pak v úvahu celek mnohobuněčného eukaryotického těla u metazoí, 
kde se přidávají ještě další bakteriální i eukaryotičtí symbionti (mu-
tualisté, komenzálové a paraziti), dostáváme složité konsorcium 
mnoha druhů, které se (z ultimátní roviny pohledu) musí snažit 
o společnou koexistenci formou spolupráce na funkční integritě 
celku. Jde o propracovaný ekosystém vazeb, jejichž výsledný cha-
rakter záleží vždy na kontextu vazeb ostatních, v nichž se nachází.

Symbiotické interakce lze kontinuálně rozložit na škálu vzájemné 
závislosti obou partnerů, kde jsou na jedné straně endosymbionti 
dávno etablovaní v rámci buněk – mitochondrie, plastidy a vlastně 
eukaryotní buňky samy o sobě, dále endosymbionti jakožto organis-
my žijící uvnitř těl jiných organismů a na opačném konci škály inte r-
akce vnější. Vzhledem k tomu, že bakterie jsou všude kolem nás, ve 
všech biotopech a všech prostředích, i mikrobiální symbiózy jsou 
všudypřítomné. Známé jsou například mikrobiální symbiózy u hmy-
zu, ale i jinde; jejich význam není v žádném případě okrajový: mo-
hou vykonávat spoustu činností nemožných pro jejich hostitele 
(například fotosyntéza, metabolizace síry, fixování dusíku, trávení 
celulózy, syntéza aminokyselin, vitamínů, růstových faktorů, cukrů 
či enzymů). Za zmínku stojí i symbiózou zprostředkovaná ochrana, 
kdy symbiont chrání před dalšími organismy. Symbiotický vztah u 
wolbachie dokonce zapříčiňuje speciaci druhu. Stopy takových sym-
bióz bezpochyby sahají hluboko do minulosti, což je dobře ilustro-
váno třeba na příkladu arbuskulárních mykorhiz a kořenů vyšších 
rostlin; arbuskulární mykorhizy měly podle současného názoru 
zásadní vliv na kolonizaci souše rostlinami již zhruba před 400 mi-
liony lety (Gryndler a kol. 2004).

Technologický rozvoj v rámci jednotlivých biologických dis-
ciplín vedl v posledních letech k exponenciálnímu nárůstu dat 
týkajících se jednotlivých aspektů symbiotických interakcí, ovšem 
tyto jsou vždy studovány v rámci konkrétního oboru (mykolo-
gie, botanika, zoologie, ekologie, parazitologie, buněčná biologie, 
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v posledních letech zvláště mikrobiologie); o syntetický pohled se 
snaží jen některé práce z evoluční biologie, většinou právě v kon-
textu teorie symbiogeneze. Důležitost konceptu symbiotických 
interakcí a zároveň jeho fragmentovanost (a z ní plynoucí separaci 
poznatků) v jednotlivých biologických oborech lze demonstrovat 
ukázkou několika nejvýznamnějších okruhů výzkumu, jež explicitně 
či implicitně operují na jeho základech. Mezi takové patří například 
bakteriální komunikace, quorum sensing, problematika bakteriál-
ních biofilmů a konsekvence průmyslového i medicínského využití, 
významné ekologické vztahy, mykorhizní symbiózy a jejich vliv na 
rostlinnou biomasu, hospodářské využití symbiotických interak-
cí, humánní i veterinární medicína, teoretická a evoluční biologie 
a mnohé další. 

Útržek pátý: biologie je tedy vědou o vztazích

Současná biologie pod vedením své nejsilnější frakce, molekulární 
biologie, jaksi nepozorovaně a „mimochodem“ redukovala veške-
ré interakce na pouhé akce a reakce: kauzální řetězce závislostí, 
které jsou charakterizované schématem stimul – odpověď. Tyto 
akce a reakce jsou málokdy nahlíženy jako část integrované sítě 
jiných reakcí, se kterými se vzájemně mohou ovlivňovat. Biologie 
se tak sice nevědomky, ale přece až příliš vrací k Descartovu odka-
zu mechanicismu a jeho kategorickému prohlášení: „Animal non 
agit, agitur.“ − tedy živočich se nehýbe, nýbrž je pohybován (pasi-
vum je zde více než slovní hříčka). 

Problematika pasivity vs. aktivity organismů je exaltovaným mi-
novým polem diskusí, které se odrážejí od krajních mantinelů me-
chanicismu a diskreditovaného vitalismu (neboť právě vitalismus 
byl snahou o dokonalé uchopení života vědou) a při vědomí toho, 
že ani jeden extrém není žádoucí, bloudí kdesi uprostřed na území 
nikoho či spíše ničeho. Zřejmou Achillovou patou těchto úvah 
je jakási imanentní představa pojmu vědomí, kterou je intuitivně 
(a velmi obsesivně) nutno při každém jiném než extrémně mecha-
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nistickém pojetí zohlednit. A vědomí jako něco, čemu dodnes chybí 
vědecký popis a definice, je dýkou do zad každému náznaku plod-
ných myšlenek v této oblasti teoretické biologie. Přitom ale inten-
cionalita jako fenomén není omezena jen na vědomí v našem slova 
smyslu (Dennett 2004) a dá se s ní pracovat i na mnoha odlišných 
úrovních − a důsledky mohou být právě pro teoretickou biologii 
více než pro jakýkoli jiný obor zcela zásadní.  

V tomto obrazu světa je vše převedeno na váhu a hybnost: jde 
o jednoduchou kauzalitu, kterou je snadné určit a spočítat. Mole-
kulární biologie šťouchá kolíkem stimulu a zapisuje odpovědi. Loví 
ze tmy nevědomosti příčinné řetězce, jež nás oslňují svou krásou, 
kterou jako model izolované části systému nepochybně mají. Stále 
více je ovšem zřejmé, že vztahy v biologických systémech, uvnitř 
nich i mezi nimi, mají na všech úrovních organizace charakter 
a strukturu sítě: integrovaného celku, v němž záleží nejen na uzlech 
(strukturách), ale i hranách (vztazích mezi strukturami) a způsobu 
jejich vzájemného propojení. Takovou vzájemnost či alespoň její 
náznak přinesla do biologie kybernetika se svým pojmem zpětné 
vazby. Otřepané klišé, že vše souvisí se vším, je v biologii nut-
no vzít na milost. Sama etymologie slova organismus, stejně jako 
jeho českého překladu ústrojenec, upozorňuje na základní charak-
teristický rys života: harmonické propojení a vzájemnou prováza-
nost jednotlivých funkčních okruhů. Právě zde se z akcí a reakcí 
stávají interakce.

Dawkinsův slepý hodinář a s ním celá neodarwinistická biolo-
gie se s tímto vyrovnala jen v jedné z mnoha rovin. Opice píšící na 
stroji Shakespeara, evoluce znaků mechanismem mutace a násled-
né fixace přírodním výběrem, který tak znaky posunuje na fenoty-
pové škále podle pozadí prostředí, v němž jsou selektovány − jde 
o monumentální myšlenku. Oháníme se (naštěstí čím dál méně) 
v principu nesmyslnými pravděpodobnostmi vzniku toho a ono-
ho, ale zapomínáme − nebo nechceme vidět –, že vše je spojeno 
do koordinovaného a funkčního celku a že evoluční novinky a se-
lekce musely probíhat nikoli na úrovni izolovaných podsystémů 
(kde slepý hodinář kraluje precizní myšlenkovou genialitou), ale na 
úrovni provázaných a mezi sebou interagujících celků: a zde leží 
zakopaný pes, neboť nikdo netuší, co vlastně takovým celkem je. 
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Makromolekula? Organela? Buňka? Tkáň? Jedinec? (Co je vlastně 
jedinec?! – vzpomeneme-li na modulární organismy typu někte-
rých rostlin, jednodušších živočichů jako koráli apod.) Společen-
stvo? Ekosystém? Gaia, je-li něco takového?

Chceme-li přemýšlet takto, dostáváme se vinou nemožnosti řád-
né formulace a formalizace na pole spekulací − a zaváníme sirným 
pachem kacířství. Je o mnoho jednodušší nestarat se o celek, jehož 
poznání je zatíženo takovým (ano, i filosofickým) nebezpečím, a vě-
novat se detailům, které jsou jasné a jednoznačné (ono Descartovo 
clare et distincte) − a na nichž se dá bez problémů pracovat metodo-
logií moderní vědy. Teoretická biologie tak mře na úbytě toho, že 
tvořit hypotézy je až příliš snadné, ale určit, které z nich jsou plau-
zibilní a proč, je téměř vždy skoro nemožné. Riziko takového stavu 
je v tom, že pokud se celá věda redukuje jen na ono „solve“ a zmi-
zí „coagula“, ztratíme přes hromadu štěpků povědomí nejen o tom, 
že existuje les, ale snad i o tom, že existují jednotlivé stromy.

Tvrzení, že podstatou biologie v jejím nejširším teoretickém 
rámci jakožto vědy o živém jsou interakce, tj. vztahy, zní naprosto 
triviálně a bezobsažně. Oč ale ve skutečnosti jde, je vědomí toho, 
kde končí model a začíná to, co je modelováno. Přímá kauzalita 
izolovaného systému je v molekulární biologii vynikající model. Je 
ale důležité nezapomenout, že onen výsek světa, který jsme vyčle-
nili, aby jej bylo možno popsat, je částí celku, který je funkčně 
propojený − a jak velkého celku, to nevíme. Snahou přinejmenším 
teoretické biologie by proto mělo být hledání adekvátnějšího mode-
lu, tj. takového popisu, který by obsáhl i onu vzájemnost, funkční 
provázanost, a zohlednil síťovou povahu biologických interakcí. 
Dobrým kandidátem se jeví být z formálního hlediska matematic-
ká teorie sítí a grafů, jejíž aplikace v biologii dosahuje značných 
úspěchů právě u symbiotických interakcí.

Intuitivní pocit, že biologie znamená interakce, je potřeba zbavit 
oné samozřejmosti a triviální sémantiky a zamyslet se nad hlubší 
podstatou toho, co to znamená, co je tu vlastně řečeno mezi řádky. 
Bývá zvykem, že nové rámce světa v podobě nových paradigmat 
se rodí ze stejných zárodků jako ty předcházející − jen nahlížených 
jinýma očima: tedy jinak interpretovaných (až příliš to připomíná 
embryogenezi a epigenetiku, kde jedna a táž informace má na zá-
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kladě různé interpretace − bez ohledu na to, kdo je interpretantem 
− zcela odlišný výstup; vzpomeňme i alternativní mRNA splicing). 
A právě zde se dostáváme k takzvané jazykové metafoře života − 
jakým způsobem, nechť si čtenář nechá projít hlavou po přečtení 
všech příspěvků v tomto sborníku. 

Důležité je vědomí toho, proč se vlastně v biologii o něco tako-
vého snažit: protože důsledky plynoucí z takového modelu světa 
jsou zcela zásadní pro uvažování o horizontu, v jakém a jak se 
odehrává evoluce jakožto historický vývoj organismů. Připomeň-
me si proto znovu: zásadní výhodou tohoto přístupu je přesunutí 
těžiště aktivity (tj. hybné síly, znovu zdůrazňuji, že nesouvisí s akti-
vitou jako vědomým procesem) do centra − na klíčové aktéry: živé 
organismy. Jejich vývoj a evoluce, chápaná jako postupná změna 
interpretačního rámce pro jednotlivé skupiny, které tak diverzifi-
kují na základě „komunikační“ speciace (obvyklým způsobem, jen 
příčina je v tomto rámci určena jinak), jsou tak postaveny na úroveň 
procesů vycházejících přirozeně z těchto entit jako jejich nedílná 
součást: evoluce přestává být konstrukcí přiloženou zvnějšku, jejíž 
existence je v takovém (tj. neodarwinistickém) pojetí pouze důka-
zem nefunkčnosti základních biologických principů stability a dě-
dičnosti v jinak inertním světě. Důsledky takové změny náhledu 
na pojetí živých organismů, modelování evoluce a obecně hlubší 
vhled do centrální problematiky biologie jsou více než zajímavé. 

Útržek šestý a poslední: jazyková Metafora života 
a živý svět okolo nás

Jazyková metafora života se může na první pohled zdát jen dalším 
kostrbatým konstruktem několika vědeckých disciplín, které se snaží 
v zájmu populistického trendu sjednocování a univerzality (ovšem, 
teorie všeho byla přece lákavá odjakživa...) podat si ruce, přesto 
výstupy jednotlivých vědeckých odvětví, které lze získat na základě 
práce s tímto metaforickým modelem, stojí za pozornost. V bio-
logii se nabízí hned celá řada (a to velmi) důležitých oblastí, které 
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stojí za povšimnutí. O tom nejzávažnějším hovoří ve své stati Mar-
koš a Faltýnek. 

Dva zásadní problémy darwinismu byly za prvé zavedení histo-
ricity do objektivní novověké vědy a za druhé teprve touto náhod-
ností vzniklý rozpor s náboženským přesvědčením doby. První 
proud dal začátkem dvacátého století vzniknout neodarwinismu, 
který přenesl historicitu darwinovské evoluce zpět do objektivní 
reality: Rádl (2006) tak může tehdy zcela oprávněně prohlásit, že 
darwinismus je mrtev, přičemž toto téma není poněkud překvapi-
vě dosud přijatelně uzavřeno. Druhý směr pak vyústil v existenci 
směrů jako tzv. vědecký kreacionismus a v poslední době přede-
vším ve fenomén tzv. Intelligent Design (ID); pro oba směry je 
typické odmítání nahodilosti a zdůrazňování teleologie, tedy účelo-
vosti v přírodě, explicitní či implicitní operace s představou boha 
a bagatelizace hypotéz evoluční biologie.

Konflikt mezi evolucí a kreacionismem je v první řadě srážkou 
dvou různých cest rozumění světu, a nikoli debata mezi soupeří-
cími náhledy (Markoš et al. 2009, 2007), do značné míry je však 
živen představou evoluce jako vnějšího, náhodného procesu, který 
je chápán jako řetězec fixovaných omylů, ustanovených v biologii 
neodarwinistickou moderní syntézou. Sobecký gen a lingvistická 
metafora života jako formálního jazyka pak dokonaly metaforické 
dílo zkázy: biologie přijala za svou představu DNA jako progra-
mu, aniž by si uvědomila kontraproduktivitu takového přístupu. 
Evoluce programu je oxymorón, který nedává smysl; chceme-li se 
držet metafory a hledat analogie, pak program je zápis, který je de-
kódován zařízením, jehož existence teprve definuje jakýkoli řetězec 
znaků jakožto program. 

Evoluce významu programu není myslitelná bez evoluce „čte-
cího“ zařízení, jejich spřažením pak celý model spíše zkompliku-
jeme. Přijmeme-li metaforu přirozeného jazyka a analogie z ní vy-
plývající, evoluce se stane procesem přirozeným, spočívajícím na 
aktivitě samotných organismů. Namísto vývoje programu získáme 
vývoj historicky podmíněných interakcí mezi jednotlivými účast-
níky komunity (sítě), kde to, co se vyvíjí, je určování významu 
na základě interpretačního úsilí založeného jednak na konkrét-
ní indvidualitě každého takového organismu (uzlu; resp. konkrétní 
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konfigurace uzlu v rámci sítě, která jej vymezuje jako individuální 
jednotku) a jednak na historii vazeb, které jej předurčily, tzn. na jeho 
fylogenetické zkušenosti. V tomto smyslu odpadá nutnost před-
stavy jakékoli neznámé vnější síly a významnou měrou se eliminu-
je potřeba „designéra“, jehož programová metafora chtě nechtě 
implikuje.

Dále, pojetí metafory, založené na společném, historickém vý-
voji interpretačního rámce světa formou vzájemných interakcí us-
kutečňovaných formou komunikace, odkrývá další možný úhel 
pohledu, ze kterého lze činit pokusy o definování života či živých 
organismů, a to takové, které inovativním způsobem zohlední no-
vé aspekty vystupující v tomto pohledu do popředí, např. sémiozi 
(interpretaci informací) či komunikaci jako principiální možnost 
přenášet a přijímat informace.

Mnohem zajímavějším polem je potom možnost redefinování 
biologického druhu (Hey 2001), která by rozšířila obecně platnou 
Mayrovu definici ze sexuálně se rozmnožujících druhů na veškeré 
biologické druhy, včetně možnosti aplikace i na prokaryotní orga-
nismy (Staley 2006), kde dosud jakákoli snaha určit biologický druh 
jinak než formou arbitrárního čísla hybridizační podobnosti ztros-
kotala. Vymezíme-li druh jako komunitu podléhající společné kultur-
ní dědičnosti interpretace na základě sdílené paměti, jejíž diferen-
ce od ostatních takových skupin funguje na odlišném „čtení světa“ 
(Markoš et al. 2009; Markoš 2003), lze říci, že druh je v tomto smys-
lu roven kultuře; speciace probíhá „komunikačním“ způsobem. 

Vztáhneme-li výše řečené na reálné biologické systémy, lze si 
dobře představit například mutaci v regulačním úseku DNA či pří-
mo v regulačním genu − takové zásahy do regulačních obvodů 
mohou mít na úrovni morfogeneze značný dopad, významově dale-
ko větší než změna v genech strukturních; z tohoto principu odvo-
dila evo-devo popis evoluce jakožto mutačních změn v regulač-
ních oblastech spíše než v pouhém hromadění pozitivních mutací 
ve strukturních genech. Tato teorie dává dobrý smysl při výkladu 
takových skutečností, jakou je například téměř shodný genom šim-
panze a člověka (Marks 2006). Významnou měrou prohlubuje 
použitelnost klasického (neo)darwinismu, který je ve vysvětlování 
změny znaků poněkud kostrbatý. 
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Principem evoluce je, že pracuje s tím, co má, a ukazuje se, že 
např. modularita již existujících strukturních prvků může být vý-
znamným evolučním mechanismem. Změnu regulačních oblastí 
lze pak opsat právě jako změnu sémantickou: změnu v interpretaci 
téže informace (spíše než jako změnu informace samé). Ke slovu 
zde zjevně přichází efekt toho, že organismus je složitě propojená 
funkční síť, ve které i relativně malé a na první pohled nenápadné 
změny mohou přenastavením parametrů výrazným způsobem ovliv-
nit výsledný charakter této sítě. Přirovnáme-li to k fenoménu samo-
organizovaného kritična, i jedno „zrnko písku“ může mít zcela 
zásadní dopad (tím ovšem nemyslím kolaps systému). Frekvence 
takových událostí je pak též rozložena podle mocninového záko-
na: nejvýznamnější změny se stávají nejméně často. Ale stávají se. 
V souvislosti s tímto je důležité zmínit i pojem robustnosti, který je 
zde klíčový. S robustností systému úzce souvisí i pojem evolvability.

Dostaneme-li se potom až k tomu, že druh přirovnáme ke kul-
tuře, nacházíme univerzální jednotící princip, na jehož základy 
lze postavit i fenomén kulturní evoluce jako zvláštního případu 
evoluce biologické, a de facto tak sjednotit odvěkou dichotomii 
příroda versus kultura: ukážeme totiž, že oba systémy vlastně pra-
cují na analogickém principu − principu semiotického vztahování 
se k přijímaným informacím. Možné důsledky takových pokusů 
jsou skutečně fantastické: paralela biologických a sociálních inter-
akcí a jevů by umožnila rozostření hranic mezi oběma odvětvími 
lidského poznání a hlubší pochopení koherence světa. 

Živé organismy pracují a zacházejí s významem, metaforicky 
řečeno jsou součástí komunity „mluvčích“ přirozeného jazyka, což 
nám zprostředkovává analogii samoregulující se sítě vzájemných 
vztahů podmíněných historií zakonzervovanou ve společném sdíle-
ní alespoň některých komunikačních drah a způsobů, kterak infor-
mace takto získané podrobit interpretaci a extrahovat tak význam. 
Živá příroda by tedy nezávisle na úrovni organizace měla oplý-
vat nejrůznějšími komunikačními kanály napříč spektrem těchto 
„mluvčích“. Že je tomu tak, lze demonstrovat právě na fenoménu 
symbiotických interakcí; ilustrativně zjevné je to speciálně na pří-
kladu endosymbiózy jakožto specifického a nejtěsnějšího sdílení 
komunikačních kanálů, jaké známe. Tyto komunikační spojníky 
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bychom očekávali distribuované na škále od nejprimitivnějších po 
velmi vyvinuté, což se potvrzuje. 

Mikrobiální ekologie nám v posledních letech odkryla překva-
pující skutečnost, že dokonce i tak jednoduché organismy jako bak-
terie jsou schopny interpretace vnějších podmínek okolního pro-
středí  a cílené reakce, a to dokonce v koordinaci s ostatními jedinci 
téhož druhu nebo i druhů jiných. Z nejprimitivnějších typických 
vehikulů sobeckého genu se tak najednou stali autonomní agenti 
schopní vysoce sofistikovaného kooperativního chování. Takový 
způsob života ovšem vyžaduje propracovaný systém komunikace: 
a bakterie takový skutečně mají. Fenomén zvaný quorum sensing 
je již dlouho předmětem intenzivního výzkumu.

Přirozený jazyk (tj. systém vzájemné komunikace spolu se sdí-
lenými principy interpretační aktivity) každé ohraničené komunity 
by měl být podle výše rozvedených principů společný pro okruh 
všech aktivně participujících účastníků a pro ně také specifický, 
minimálně v detailech, zároveň ale rozpoznatelný nejbližšími sou-
sedícími komunitami. Analogicky si lze představit přechod nářečí 
a jednotlivých jazyků jeden v druhý: jsou specifické pro danou sku-
pinu, která je používá, a zároveň jsou do značné míry přinejmen-
ším srozumitelné blízkým skupinám používajícím jazyk podobný 
(podobnost uvažujme na základě odvození ze společného předka 
či jeden z druhého). Tato kulturní specifita by měla společenství 
charakterizovat a funkčně i definičně omezovat. 

Hezkými ukázkami z oblasti biologie jsou existence reprodukč-
ně izolačních mechanismů (RIM), tzv. prstencových druhů (ring 
species) či problematika reintrodukce druhů do volné přírody (kde 
druhy ztratí zajetím možnost aktualizovat tezaurus svého přiroze-
ného společenství; implikuje teoretickou otázku: je tygr narozený 
ve třetí generaci v zajetí stále tygrem?). Za povšimnutí v tomto 
smyslu stojí i „kopírování komunikační speciace“, jinými slovy sku-
tečnost, že např. speciace parazitického druhu kopíruje speciaci 
druhu hostitelského, tedy fylogeneze komunikačních kanálů kopí-
ruje fylogenezi druhu a podporuje tak představu „komunikační“ 
speciace druhu jakožto kultury.  

Je-li skutečně možné představovat si jednotlivé komunity orga-
nismů jako ohraničené části celku (srv. s teorií Gaia, Lovelock 1993), 
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který má charakter sítě v matematickém slova smyslu, a to zjevně 
tzv. sítě malého světa, musíme očekávat hrany propojující jednot-
livá lokální zahuštění sítě (uvažujme fraktálově: skupinu, druh, spo-
lečenství, ekosystém...). Podíváme-li se pozorněji, v přírodě takové 
propojující komunikační kanály existují v míře dosti hojné a sku-
tečně na všech úrovních organizace struktury živé hmoty. Není 
nepodstatnou otázkou, zda používaná metafora přirozeného jazyka 
vlastně jako jediná nepredikuje selekční tlak pro takovou situaci; 
jen těžko si představit selekční tlaky plynoucí z modelů klasického 
(neo)darwinismu, kde koevoluce existuje jen v rámci lokálních sys-
témů a není důvod udržovat zpětnovazebné komunikační obvody 
s relativně dlouhou dobou odezvy. 

Exemplárním příkladem řečeného je univerzalita genetického 
kódu, pro kterou neexistuje v rámci současného paradigmatu žádný 
racionální důvod. Tato univerzalita je tradičně vysvětlována prin-
cipem zamrzlé náhody a následnictví ze společného předka; nikde 
už se ovšem nevysvětluje, jak je možné, že přestože je v zásadě 
nejstarším systémem života, dosud nedošlo k její diverzifikaci u růz-
ných skupin organismů, jak by se dalo na základě dnešních před-
stav o evoluci očekávat. Je zřejmé, že musí existovat důvod, a tedy 
selekční tlak pro udržení této univerzality napříč celou biosférou. 
V rámci metafory přirozeného jazyka lze genetický kód považovat 
za jakési esperanto, na jehož udržení se podílejí veškeré organismy 
(neboť ty, které by tak nečinily, by v genetickém kódu oddivergo-
valy) skrze komunikační kanály propojující jednotlivé skupiny.

Dalo by se pokračovat, ale některým myšlenkám je na papíře 
příliš těsno. Je lépe vzít je ven, do trávy u vody, kde se při pozoro-
vání čilého života broučků, kobylek, much, motýlů, vážek, vodní-
ho hmyzu, larev, červů a plžů ve vodě i mimo ni, při vžívání se do 
jejich rozmanitých záměrů a plánů, pomocí nichž se uchovávají 
a těší ze své existence, mohou pozvolna – stejně jako ony larvy – 
vyloupnout do slunečním světlem zalitého světa. Světa, v němž se 
některých tvorů zmocňuje přání nazírat svět z jejich stanoviska, 
stále víc a víc, srovnávat a posuzovat a neustále překonávat ráz 
jejich zdánlivé omezenosti.
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1 The Birth of Symbiosis: Transparent Relationships on 
higher Levels of Organization 
 
The term symbiosis (from Greek, meaning “living together”) was 
introduced into biology by German botanist Heinrich Anton de 
Bary (1831-1888) in 1879. However, de Bary previously used 
the word in a speech at the Congress of German Naturalists and 
Doctors at Kassel in 1878. Even one year before another German 
botanist Albert Bernhard Frank (1839-1900) coined the term 
symbiotism, which was semantically de facto identical. De Bary 
defined symbiosis as “the living together of unlike named 
organisms” (Sapp 2003; 1994)  and up to present days, the 
definition still holds more or less, since symbiosis is described as 
close relationship of two or more phylogenetically (that is what 
“unlike names organisms” means in practice) distinct organisms. 
  
In fact, these converging efforts were a natural result of an 
attempt to grasp intellectually the recent discovery of Swiss 
botanist Simon Schwendener (1829-1919) who showed that 
lichens are dual organisms composed of the fungus (typically a 
member of the Ascomycota group) associated with green algae 
(commonly Trebouxia or Nostoc genus). At the same time, the 
terms as parasitism, comensalism, as well as mutualism were 
defined by Belgian zoologist Pierre-Joseph van Beneden (1809-
1894), who derived them from per analogiam projection of 
human society (Sapp 1994). As a consequence, the symbiosis 
concept of de Bary firstly included all possible complex 
associations on a parasitic-mutualistic scale, and secondly 
became a new paradigm of biological sciences how to look at the 
nature of interactions between living beings (more precisely the 
living objects, in terms of modern scientific language) as 
counterbalance to the Darwinian “struggle” (Darwin 1985) (note 
that struggle is more specific then “fight”, the semantic realm is 
wider and closer to “efforts to”). 
 
During the last decades of the nineteenth century, many botanists 
(because they were botanist, who payed attention to one-cell 
organisms) used the scheme outlined by van Beneden for the 
classification of the various functional relationships involving 
microorganisms. The main attention was focused primarily on 
organisms at the interface of plant and animal kingdom, i.e. on 
chlorophyll-containing protists, and some procaryotes – although 
the term procaryotes as well as eukaryotes still did not exist and 
bacteria as so-called Schizomycetes belonged to kingdom of 
plants. Moreover, some kinds of facts like the association of 
bacteria with legumes or corals with photosynthetic algae did not 
escape this new perspective. It was crucial in this regard the 
gradual appreciation of the phenomenon of mycorrhizal 
symbiosis, which was noticed and described by above-
mentioned A. B. Frank in 1885; Frank is also the author of the 
generally known term mycorrhiza, symbiosis of fungal 
mycelium and roots of higher plants. It should be mentioned that 

this kind of discovery is not trivial matter and it alone would be 
a great success. Frank's benefit, however, went even further: he 
said that fungi in this strange association in some way favor the 
plant, so their function is positive. This belief, however, 
encountered stiff resistance of his contemporaries, which is 
understandable, because there was no precedent for cooperative 
behavior on such level (or in general: life was seen as 
competition, the struggle for existence) and fungi were generally 
considered as typically parasitic organisms. 
 
Nevertheless, a clear definition (clare et distincte along to 
Descartes) of symbiosis has never existed and the problem of 
ambiguity persists to present. Since its introducing, the term was 
associated with two basic approaches to defininition: either as a 
synonym for mutualism in narrower sense (with an apparent 
Achilles heel in the form of essentially anthropocentric 
evaluation of benefit-cost on information basis known ad hoc), 
or in the original intention of de Bary as any close cohabitation 
of different organisms, regardless of the specifity of interactions, 
especially the trophic ones − i.e. including all forms of 
interrelation that somehow affect, either positively or negatively, 
the survival of the particular partners. The thing is, however, that 
the phrase “any close cohabitation” is virtually beyond the 
possibilities of any precise definition. Nonetheless, regardless of 
choosing any of these two basic ways of symbiosis 
understanding, it started becoming obvious for supporters of 
both approaches that it were bacteria what played a significant 
role in symbiosis – if only because, due to their size, they always 
meet the requirement of “close” living with partner organism. 
Moreover, just emerging science of cell biology could not fail to 
notice some similarities between bacteria and some of the inner 
structures of eukaryotic cells; and this was very important 
observation.  
  
After its discovery, symbiosis soon became considered to be a 
form of interaction between different organisms in which joint 
existence is beneficial for the individuals and secures for the 
partners an essential selective advantage. Thus, the value of 
symbiosis was defined by the fact that, upon entering into an 
association, an organism became better adapted to the 
environment because of the use it makes by the peculiarities 
already possessed by its partner (Khakhina 1992). Despite this 
apparent evolutionary dimension, symbiosis has been (and still 
is) in the first place an ecological concept (even thought ecology 
as separate discipline was only forming at that time): it comprise 
knowledge about “true” organisms before our very eyes, studied 
by botanist or zoologist. So the ecological aspect is the first and 
most common facet of symbiosis concept, which legacy we can 
find up to present in ways of how to teach this topic: as a part of 
ecology, with respect to specific examples in nature, scattered 
throughout many otherwise unrelated fields of research.  
 
Nevertheless, the second facet of symbiosis concept − one can 
even say its Janus face − is, as has already been written (Sapp 
1994), the evolutionary aspect of that phenomenon. 
 
2  The Evaluation of Symbiosis: Relationships hidden in 
Time 
 
Under the weight of a new arising knowledge, it has become 
suddenly clear to some researchers that the interactions with 
symbiotic bacteria play an important role in living world and are 
probably not an obscure and/or marginal phenomenon (bacteria 
are due to their volume and their cellular properties practically 
ubiquitous; you can find them in deep ocean as well as in the 
Earth's crust to a depth of several kilometers), but apparently the 
fundamental basis of life-processes. The dual nature of lichens, 
nitrogen fixing bacteria, mycorrhizal fungi or photosynthetic 
algae living in the bodies of various protist suggested time and 
space-depending continuum of both organisms from the partially 
to complete interdependence.  
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In this regard, symbiotic interactions can be divided into a 
continuous range of mutual dependence of both partners, where 
on the one side are endosymbionts long established within the 
cell like mitochondria or chloroplasts (and, in fact, eukaryotic 
cells themselves), or endosymbionts living inside the bodies of 
other organisms. On the other side are external interactions. 
Given that bacteria are everywhere around us, in all habitats and 
all environments, microbial symbioses are ubiquitous, and their 
importance is in no case marginal (eg. Hoffmeister & Martin 
2003): bacteria can perform many of activities impossible for 
their hosts, such as photosynthesis, sulfur metabolism, nitrogen 
fixation, digestion of cellulose, the synthesis of amino acids, 
vitamins, growth factors, sugars, or enzymes, etc.  
 
The ingenious combination of these findings with cytology, 
which showed the presence of self-reproducing bodies inside the 
cells of plants and animals, has led some biologists to believe 
that this cellular organells, and possibly even eukaryotic cells 
themselves, are possibly symbiotic structures, it means 
organisms/organells of symbiotic origin. One of the first 
important researchers on this field was Russian botanist Andrey 
Sergeevich Famintsyn (1835-1918). 
  
Thus, what happened was the redirecting of prevalent way of 
thinking about symbiosis; in other words, the transition from 
ecological relations to relations physiological, and later also 
cellular. That was a crucial point, because there were found 
structures similiar to free-living procaryotic organism in 
eukaryotic cells. Was it mere coincidence? How did these 
structures originate? What can we say (if it is possible at all) 
about their evolution? 
 
During the end of nineteenth century, the possibility of evolution 
by the sudden, radical steps, in contrast to gradualistic processes, 
has been abundantly discussed. And here comes again the 
symbiosis on the scene: because one of the ways how to break 
statistic improbability of such non-gradualistic evolution is 
increasing of complexity through the union of previously 
prepared blocks, i.e. through fusion of previously symbiotically 
living systems. So, the possibly role of symbiosis in evolution 
gave birth to a new term, symbiogenesis (i.e. “born from 
symbiosis”), introduced by Russian botanist Konstantin 
Sergeevich Merezhkovsky (1855-1921) in 1909 and explained as 
“the origins of organisms through combination and unification of 
two or many beings, entering into symbiosis” (Khakhina 1992). 
  
Between years 1905-1918, Merezhkovsky wrote a serie of 
articles where he argued that chloroplasts, then called 
chromatophores, are actually symbiotic micro-organisms inside 
cells, and that nucleus and cytoplasm also emerged through a 
blend of two distinct phylogenetic lines. On the opposite side of 
the Atlantic ocean, in the United States, argued during the 
thirties an American Ivan Emanuel Wallin (1883-1969) in favor 
of the symbiotic origin of mitochondria from the originally 
independent microbial partners of individual cells. Wallin was a 
great promotor of the idea of symbiogenesis and particularly its 
role in the evolution of species (Wallin 1927). Similar ideas 
about the importance of symbiosis were circulating marginally 
throughout Europe − fundamental is the work of Russian 
scientists (Kozo-Polyansky 2010; Khakhina 1992) (besides 
experimental researchers like Famintsyn and Merezhkovsky also 
researchers-theoretician like Boris Mikhaylovich Kozo-
Polyansky, 1890-1957); in France is known a work of Paul Jules 
Portier (1866-1962) (Sapp 1994); and also several others 
(Khakhina 1992). But with the exception of those few, no more 
scientists was interested in this topic until the sixties. 
 
At that time, American microbiologist Lynn Margulis (1938-) 
has completely independetly of her predecessors “rediscovered” 
the forgotten concept of symbiosis as a possible major factor in 
evolution and its participation on important evolutionary events - 
in this case on a process of origin of some cellular organelles. 
Increasing evidence led Margulis in the sixties to formulating 
and publishing the so-called theory of serial endosymbiosis 
(Margulis & Sagan 2002; Margulis 2000), under which the 

eukaryotic cell is a conglomeration of various bacterial partners. 
The answer of academicians was of course very inconsistent. 
Leading figures of biological research were quick in claim that 
the whole concept is unscientific because it is quite possible to 
test it.  
 
Soon, however, it has begun to show that Margulis was probably 
right: it has been found that mitochondria and chloroplasts 
contain their own DNA and the electron microscope also 
confirmed their structural similarity with bacteria. Consequently, 
in the eighties, molecular biology proved without any doubt 
similarity of DNA sequences in chloroplasts with those from 
DNA of cyanobacteria, and sequences in mitochondrial DNA 
with those from DNA of alpha proteo-bacteria group − and de 
facto confirmed in this way their common origin from once free-
living microbial ancestors. Thus, despite the early self-conscious 
receiving over the scientific community, theory of influence of 
symbiosis in process of evolution has been soon accepted and 
has became one of the fundamental concepts in modern biology 
(Douglas 2010, 1994; Khakhina 1992; Margulis 2000; Margulis 
& Sagan 2002, Margulis & Fester 1991; Overmann 2006; 
Paracer & Ahmadjian 2000; Sapp 2003, 1994; Smith & Douglas 
1987). 
 
 Symbiosis (as relationship), and especially its possible effect, 
symbiogenesis as a process by which a new organisms, i.e. 
species (sic!) may arise, has been rehabilitated from the 
phenomenon of marginal importance to the essential element of 
many biological fields of research and became the next 
vanishing point of evolutionary biology, parallel to the newly 
developing post-neodarwinism in form of selfish-gene theory 
(Dawkins 2006). Accordingly, besides the classical 
neodarwinism, where the driving force for natural selection are 
only mutation, an alternative evolutionary model for arising of 
new entities in evolution has developed since the seventies: 
symbiogenesis, evolution by merging into symbiotic complex 
and their follow-up fusion (on evolutionary time scale). It has 
never achieved greater public acclaim, though current 
knowledge of the evolution of both prokaryotes and eukaryotes 
clearly show that it should be definitely not underestimated. 
Surprisingly, although the symbiosis as one of the major sources 
of evolutionary innovations have been proposed since its 
inception in the nineteenth century, we do not find this idea in 
any standard histories and treatises on evolutionary biology 
(Sapp 2003).  
 
This is partly caused because “classical” evolutionary biology 
was primarily formed and focused on evolution of higher groups 
of eukaryotes, i.e. on evolution after so-called Cambrian 
explosion; in other words, on last 600 million years (and, 
additionally, it was rather zoocentric). But this is not even 80% 
of the history of life on Earth, if we realize that its origin is 
traditionally dated to around 3.5 billion years in the past. If we 
want to consider the evolution as a whole, it is necessary to 
expand beyond its zoocentric part (in fact just a component). It is 
clear now that the evolution of prokaryotes, including the origin 
of eukaryotic cell itself, is an important part of the whole theory 
of evolution. Symbiotic interactions leading to symbiogenesis 
have acquired in evolutionary biology its irreplaceable status, for 
it is apparent that they have played a central, major role in the 
emergence of novelties in phylogeny within the “tree of life” (or 
rather “web of life”? − see in Sapp 2009).  
 
Current biology simply cannot disregard no longer the matter of 
fact that any individual eukaryotic organism is, and has evolved, 
as a result of an extremely complex consortium of many species, 
which (metaphorically) must “strive” (as opposite of “struggle”) 
for coexistence through joint cooperation on the functional 
integrity of the whole. It is a sophisticated ecosystem of cross-
linked connections of linkages, where the resulting character 
always depends on the context of other relationships in which it 
is located. 
 
Finally, this bring us to the third facet of symbiosis concept, that 
is indirectly (but fundamentally) resulting from previous two: the 
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aspect of universality of a principle. It is interactions, no matter 
on level, what is the best model for description of specifity of 
biology as science (see below), hence symbioses as biological 
interactions are the most appropriate model for field of 
theoretical biology, because it can enable, I suppose, re-
establishing of foundations of biology as a coherent system of 
inter-linked knowledge. Moreover, there could be a possibility in 
future to put science of biology togehter with humanities on the 
same theoretical basis and thus overcome ancient nature vs. 
nurture debate. 
 
3  The Meaning of Symbiosis: Relationships as true “Missing 
Links” 
 
Biology as so-named separate science is relative new invention 
of Late Modern Age. Examination of living and knowledge of 
life sciences was always, quite naturally, an integral, implicite 
part of medicine, which, however, and not pejorative, was not 
any –logy (from greek word logos), but rather traditional 
teachings based on exchange of experiences. However, post 
factum of that specific transition of knowledge of life into bio-
logy as a separate science, all knowledge yet collected was 
needed to fit now within a defined core which are to be living 
beings. But it is really not easy to find something unquestionably 
specific on life, a kind of standard in biology. Be alive seems to 
be appropriate term for all (hylozoisms), or, conversely, for 
nothing (modern mechanism). Modern period requires an object, 
a fungible item, but new science of biology hardly offers 
something like it − rather it seems as a great collection of 
pragmatism and teleology in nature. The undeniable autonomy 
of life whispers stilly what Immanuel Kant expressed by words 
that no further Newton for field of biology will be ever exist. In 
medias res, in other words, how to make a living things 
objectively knowable, contributed at the late nineteenth century 
cellular physiology, and, finally, several decades later came the 
definitive answer through the molecular biology. 
 
Nevertheless: any way the biology is ultimately convertible to 
physico-chemical principles expressible through mathematical 
notation, there is still something beyond (in words of M. A. 
Simon (1971): “Biology differs from physical science because 
its objects are different.“). Something, we do not treat with in 
these disciplines (and therefore we cannot it yet), whereas for 
biology it is crucial and specific: the meaning (in sense of 
context-dependend information, no teleology there). The first 
indications of this fact began to appear in the first half of the 
twentieth century through the forming systems theory, based on 
newly emerging science - cybernetics. The subsequent 
formulation of information theory and the obvious analogy with 
some of the most essential features of living organisms, such as 
with the text-like nature of DNA primary structure or the genetic 
code, which have been discovered during the fifties and the 
sixties due to molecular biology, has led to the introduction of 
the concept of information into the biological sciences. Despite 
the widespread enthusiasm in adoption of information into the 
arms of biologists, yet there has been the general 
underestimating of the complementary phenomenon of the true 
meaning. Actually, any information is information only in 
connection with something (nothing super-natural: let say “an 
adjusted system”) what recognize it as such, and must therefore 
bear some meaning for a recipient (it means for this system) 
(Markoš et al. 2009).  
 
Biology, in contrast to other sciences, is enriched by the critical 
dimension of information. Physics or chemistry only need the 
description of the alphabet and simple grammar which is quite 
sufficient for them, but does not deal with meaning: do not try 
(because do not need) to understand the dimension of, for 
instance, natural (as opposite to formal) language, which can be 
seen just up in the phraseme or in the Shakespearean verse 
(Markoš & Faltýnek 2010). Living organisms are complex areas 
of mutual ties with historically established background, among 
which exist significant flows of information. A comprehensive 
study of such systems is very difficult task, so the (molecular) 
biology is logically limited to the study of isolated subsystems − 

specific information pathways and their importance in the next 
proximal system above. A more complete evaluation of the 
meaning as quantity is hampered by the very fact that the 
meaning as a scientific concept is not yet properly defined − 
because the exact and empirical sciences have never needed it.  
 
The point is, that this principle of such spatio-temporal 
coherence of living systems based on these ties, interrelations, 
relationships of things, is what is all about. Organisms have a 
time dimension, ontological, but above all historical: 
phylogenetic, evolutionary. Additionally, there is the dimension 
of relationships not only in time (hereditary material and how to 
use it), but as well in space (spatial conformation of DNA, 
interrelations as e.g. DNA-RNA, RNA-protein, protein-protein, 
etc.). Living world has a character of a network, it is a web of 
interactions, and it is always exactly their setting, what tell us 
about “core” properties of such biological entities − far enough 
from just knowing the structure of elements. Again, what counts, 
and maybe first of all, is the setting, i.e. relationships between 
particular elements of such network. Hence, biology can be 
defined as a science about specific interactions on all possible 
levels of organization of “living matter”. Symbiosis concept, as a 
formal description of such relationships, is then the most 
appropriate basis for how to explain them and how to put them 
in a coherent system of knowledge.  
 
As a conclusion, the phenomenon of symbiosis is absolutely 
crucial for the current theoretical biology, areas of its interest 
should be the explaining the realm of living world from unifying 
perspective outlined from all the data available in numerous 
biological disciplines, which are otherwise a priori separated by 
interdisciplinary barriers; that all for trying to come up with 
unexpected relationships, quantify them using all the possible 
tools, and makes specific predictions for further research with 
feedbacks back to the basic research. 
 
Symbolically, the symbiosis concept seems to show the trinity of 
facets, each of which results from the previous, each from which 
is autonomous in its own way, but only together are in fact in 
their wholeness. And it is this wholeness of one universal 
principle, which we can model due to our long-standing 
biological experiences with phenomenon of interactions in realm 
of science of life, i.e. with concept of symbiosis. I suppose that 
this new approach has the explanatory power for advances in 
such biological tasks such as more accurate definition of life (the 
exhaustive one is still missing in biology, after centuries) or re-
definition of biological “individual” (see in text above) as well 
as re-definition of biological species, inter alia. Moreover, and 
this is worth attention, it is possible to put biology as well as 
humanities on this theoretical basis, because no matter what kind 
of elements we have (amino acids, proteins, tissues, individuals, 
herds, ecosystems, ideas, languages...), but rather what kind of 
inter-linking we have, i.e. what kind of context, what kind of 
meaning − “patterns that connect“ in words of Gregory Bateson 
(Bateson 2002; Goodwin 2010). In this sense, the phenomenon 
of symbiosis is the true missing link in biology. 
 
At least, this topic deserves further research. 
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Abstract Twenty years after the publication of Darwin's Origin of 
Species, A. de Bary introduced the term “symbiosis” and offered to 
biologists another interesting topic: tight mutual ties between 
organisms. Soon thereafter, in 1883, A. Schimper coined the term 
“chloroplasts” for chlorophyll-containing bodies in plant cytoplasm 
while raised the question of their origin. Finally, in 1909, K. 
Merezhkovsky suggested the term “symbiogenesis” for emergence 
of new organisms by merging. These are original scientific 
foundations upon which the words like evolution, man's place in 
nature, equilibrium, symbiosis, cooperation and competition were 
built, before being transferred from original concepts of 
evolutionary biology and ecology to various growing environmental 
trends. Here, I focus on some of these “term-inflation” events and 
outline their implications for the science vs. humanities debate.  
 
Key words Symbiosis, symbiogenesis, selfish gene, extensions of 
scientific terms, evolutionary biology, environmetalism. 
 
 
 

1. THE KNOWLEDGE OF NATURE… 
 
Viewing the historical development of science dispassionately we 
can see that there really were interesting “switches” where the trends 
suddenly turned (KUHN 1962). And, undoubtedly, one of the most 
important causes of such unpredictable events are the foregoing  
changes in the historically and context dependent meanings of 
scientific terms. In other words, what counts is the semantic realm 
covered by the particular concept at a given time. People forms 
ideas which need to understand. However, such understandings goes 
through its own evolution, and of course it has consequences. 
  
Characteristically, the concept of evolution itself can be a good 
example here: the name is derived from the Latin word evolutio, 
which means the development, such as coil or bud (this is, by the 
way, the main reason of close connection between evolution and 
embryology in the late nineteenth century – remember Haeckel's 
biogenetic law). Thus, if we find in contemporary texts the term 
“evolutionists” or “evolution”, we must be aware of what those 
actually mean. In fact, evolutionists in this context are the 
preformists, i.e. proponents of the view known as preformism which 
claims that evolution is nothing but revealing already existing 
structures and arrangement (the original etymology of the word). 
But Darwinian “evolution” was not the preformism, it was 
epigenesis – recurrent origination in every generation (DARWIN 

1985; RADL 1930). So we understand evolution today. The term 
persisted, meaning, however, turned a hundred eighty degrees. 
 
Natural sciences, unlike philosophy, are not suited or adapted for 
continuous reviewing of definitions of their well-established terms, 
even though there is quite a good precedent for why such care is 
important. In biology, the phenomenon of so-called horizontal (or 
lateral) gene transfer points inconspicuously to fact, that all 
structures (genes as well as terms) are context-dependent and in the 
new environment, surrounded by new relationships, they will 
behave differently – or at least they can (HOFFMEISTER & 
MARTIN 2003). 
 
In the following, I deal with similar transfers of some well-known 
“scientific” terms from realm of symbiotic studies, and the 
subsequent changes in their meanings because of their “intellectual 
inflation” which in turn affect all of us.  
 
 

1.1 Evolution: competition or cooperation? 
 
One of the last sentence in Darwin's most famous work, in the 
Origin of Species, begins with these words: “Thus, from the war of 
nature, from famine and death, the most exalted object which we are 
capable of conceiving, namely, the production of the higher animals, 
directly follows...” (DARWIN 1985). In the book,  for the first time 
explicitly, Darwin presented the idea of “struggle for life”. As a 
result, life began to be seen as a brutal struggle between individuals 
and species themselves. Thus, life became competition with all the 
consequences. Unfortunately, among the most important was the 
very rapid transfer of the concept of competition from natural 
sciences to the social sphere. 
 
Struggle and competition were torn out from their original scope 
inside biology and have become applied to something for what they 
have not been adapted. As we know, the consequences in the form 
of social Darwinism which, in fact, was (and sometimes still is) one 
of the biggest barriers to common adoption of Darwinism as a 
scientific explanation of the origin of life, were directly terrible. 
This particular case is especially noteworthy for two things. First, 
understanding of Darwin's term “struggle” as “fight” was a mistake, 
since Darwin’s original intention was rather the “effort to 
something” than “the fight for something”. And second, it is a 
typical example of how understanding and use of certain terms is 
influenced by the overall state of the society itself. 
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In Russia, located in a completely different socio-economic situation 
in the late nineteenth century, Darwinism was understood and 
interpreted a little differently. Competition was suppressed and the 
mutual cooperation of organisms and their ability to help each other 
came to the forefront, whether within the same or different species 
(KHAKHINA 1992; SAPP 1994). Also for this reason, another 
biological term became widely used beyond its original framework: 
the concept of recently discovered “symbiosis”. 
 
 

1.2 Symbiosis: ecological concept or the driving force of 
evolution? 

 
After its description by A. de Bary in 1879, symbiosis soon became 
considered to be a form of interaction between different organisms 
in which joint existence is beneficial for the individuals and secures 
for the partners an essential selective advantage. Thus, the value of 
symbiosis was defined by the fact that, upon entering into an 
association, an organism became better adapted to the environment 
because of the use it makes by the peculiarities already possessed by 
its partner (KHAKHINA 1992). 
 
During the end of nineteenth century, the possibility of evolution by 
the sudden, radical steps, in contrast to gradualistic processes, has 
been abundantly discussed. And here comes the symbiosis on the 
scene: because one of the ways how to break statistic improbability 
of such non-gradualistic evolution is increasing of complexity 
through the union of previously prepared blocks, i.e. through fusion 
of previously symbiotically living systems. So, the possibly role of 
symbiosis in evolution gave birth to a new term, symbiogenesis (i.e. 
“born from symbiosis”), introduced by Russian botanist Konstantin 
Sergeevich Merezhkovsky (1855-1921) in 1909  and explained as 
“the origins of organisms through combination and unification of 
two or many beings, entering into symbiosis” (KHAKHINA 1992, 
SAPP 2003). Between years 1905-1918, Merezhkovsky wrote a 
serie of articles where he argued that chloroplasts, previously called 
chromatophores, are actually symbiotic micro-organisms inside 
cells, and that nucleus and cytoplasm also emerged through a blend 
of two distinct phylogenetic lines. In fact, the symbiotic nature of 
chloroplasts proposed also the author of the term “chloroplasts”, 
German botanist Andreas Schimper (SAPP 1994). 
 
Originally, the symbiosis concept of de Bary was first of all 
ecological, including all possible complex associations on a 
parasitic-mutualistic scale, but it became soon a new paradigm of 
biological sciences how to look at the nature of interactions between 
living organisms (DOUGLAS 1994, 2010; KOZO-POLYANSKY 
2010; MARGULIS 2000; MARGULIS & SAGAN 2002; 
MARGULIS & FESTER 1991; PARACER & AHMADJIAN 2000; 
SMITH & DOUGLAS 1987; WALLIN 1927). In other words, it 
became the complement or sometimes even the counterbalance to 
Darwinian idea of evolution through the “struggle” (DARWIN 
1985). 
 
 

2. …THE NATURE OF KNOWLEDGE… 
 
The way in which a man defines life and thus his own existence is 
an essential guide for its understanding the nature as a whole. 
Biology, as one of the few scientific disciplines, if not the only one, 
can offer apparently obvious answers on many existential questions. 
Or another way: Biology deals with such questions which means 
that they are discussed at all. Biology has a vocabulary that people 
understand, or at least so they think, partialy because it uses in many 
cases words borrowed from natural language. But it is not so easy.  
 

These words were transformed into rigid terms, they became carriers 
of a specific meaning within which they are used in science. 
Metaphorically speaking, they found their own context which they 
successfully colonized. Once again, it is similar to gene interactions 
or to horizontal gene transfer. If you change the environment, you 
change the meaning. However, changes can be far-reaching, 
although of course not necessarily. Thus, the transfer of some 
chosen attractive concepts back into natural language must be very 
cautious (SAPP 2009). The puzzle of the origin of life and 
especially the origin of man is one of the eternal and fundamental 
questions but the possible answers can very significantly affect the 
other attitudes. 
 
 

2.1 The phantom of anthropocentrism  
 
For the sake of argument, anthropocentrism can be defined as such 
analyses of the world, where human beings take the key, central 
place. Man is the measure of things and value-determinant. The 
criterion for value is essentially a benefit to humans. This idea is 
understandable: On the one hand, biology due to evolution take the 
man from pedestal of divine uniqueness and place him “back” in the 
nature among the other animal species. But on the other hand, 
through this rationalizing its own existence grounded “only” in 
chance and necessity, in evolutionary history, biology requested a 
center of knowledge which can no longer be independent of human. 
Thus, problem with anthropocentrism is that certain degree of 
relating facts to man is just necessary; the question is to what extent. 
 
Biology created many metaphors, models for scientists, that  
confuse people precisely because they are models (MARKOŠ 2002; 
MARKOŠ et al. 2009). However, human models are of course 
anthropomorphic, i.e. anthropocentric. They can not be different 
because if they were, they would be in conflict with what they have 
to express, i.e. the “reality” seen with our eyes. One thing is a 
metaphorical expression of “teeth and claws” of nature in Darwin's 
time − as a placeholder for a complex system of scientific evidence, 
and the second thing is to remove such a metaphor or model from its 
natural context, and, in this way, to remove its original meaning, and 
yet then continue to inquiry: for example for concluding that nature 
is evil. Indeed, the greatest difficulty is in fact with the transmission 
of terms concerning the alleged nature of the world and so directly 
or indirectly questions of good and evil. In other words, with 
concepts such as selfishness and altruism. 
 
 

2.2 Selfishness versus altruism  
 
By describing genes as being “selfish” in his most famous work, 
The selfish gene, Richard Dawkins manufactured a huge ball of 
misunderstandings (DAWKINS 2006). Although he repeatedly 
emphasized that genes are in no case driven by any motives or will, 
the idea of selfishness affiliated to the entity of the gene has 
penetrated deep into brains of many people. While darwinism focus 
on individuals, neodarwinism claims that the basic unit of evolution 
is a genetic material, genes, molecules of DNA. Thus, genes are the 
only thing that counts, they are the subject of evolution and substrate 
of natural selection (therefore, this kind of thinking is sometimes 
also referred to as genocentrism. Explaining phenomena in nature 
from the perspective of genes turned out to be very fruitful, the 
reductionist nature of the metaphor (beause it is mere model, i.e. the 
description of reality, not reality itself), however, irritates due to 
reduction of living organisms to mere “survivol machines, vehicles”. 
 
As well as teeth and claws in the case of Darwin, the world of 
neodarwinism seems to be nothing more than a pile of selfishness. 
Only for this reason, many people tend to think that such an image 
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of selfish, bad world can’t be in no sense genuine, and, again, it 
raises a big barrier to common adoption of one of the best scientific 
explanation of the evolution and origin of life. One widespread myth 
is that concepts of the selfish genes supposedly excludes pure, 
disinterested altruism. But this is not true: Natural selection chooses 
replicators for their ability to survive in an environment that 
includes other replicators and their products. And, in many 
instances, the cooperation among replicators is the best way how to 
copy them to another generation. But maybe the most important 
message her, however, is that there is no intention to ascribe mental 
attributes to something that is mindless. It is only the model 
surrounded by context that we simply can not ignore. It is only the 
mataphor. 
 
 

3. …AND WHAT ARE THE IMPLICATIONS 
 
As I stated earlier (LHOTSKÝ 2011), darwinian and neodarwinian 
evolutionary models was primarily formed and focused on evolution 
of higher groups of eukaryotes, i.e. on evolution after so-called 
Cambrian explosion; in other words, on last 600 million years (and, 
additionally, it was rather zoocentric). But this is not even 80% of 
the history of life on Earth, if we realize that its origin is 
traditionally dated to around 3.5 billion years in the past. If we want 
to consider the evolution as a whole, it is necessary to expand 
beyond its zoocentric part (in fact just a component). It is clear now 
that the evolution of prokaryotes, including the origin of eukaryotic 
cell itself, is an important part of the whole theory of evolution. 
Symbiotic interactions leading to symbiogenesis have acquired in 
evolutionary biology its irreplaceable status, for it is apparent that 
they have played a central, major role in the emergence of novelties 
in phylogeny within the “tree of life” (SAPP 2009). 
 
Current biology simply cannot disregard no longer the matter of fact 
that any individual eukaryotic organism is, and has evolved, as a 
result of an extremely complex consortium of many species, which 
(metaphorically) must “strive” (as opposite of “struggle”) for 
coexistence through joint cooperation on the functional integrity of 
the whole. It is a sophisticated ecosystem of cross-linked 
connections of linkages, where the resulting character always 
depends on the context of other relationships in which it is located. 
 
 

3.1 Another metaphor to ripping out of context  
 
In the sixties,  American microbiologist Lynn Margulis (1938-2011) 
who unfortunately died prematurely last year, has “rediscovered” 
the forgotten concept of symbiosis as a possible major factor in 
evolution and its participation on important evolutionary events - in 
this case on a process of origin of some cellular organelles. 
Increasing evidence led Margulis in the sixties to formulating and 
publishing the so-called theory of serial endosymbiosis 
(MARGULIS & SAGAN 2002; MARGULIS 2000), under which 
the eukaryotic cell is a conglomeration of various bacterial partners. 
Twenty years later, molecular biology proved without any doubt 
similarity of DNA sequences in chloroplasts with those from DNA 
of cyanobacteria, and sequences in mitochondrial DNA with those 
from DNA of alpha proteo-bacteria group. 
 
Symbiosis and especially its possible effect, symbiogenesis, as a 
process by which a new organisms as well as species may arise, has 
been rehabilitated from the phenomenon of marginal importance to 
the essential element of many biological fields of research and 
became the next vanishing point of evolutionary biology, parallel to 
the developing post-neodarwinism in form of selfish-gene theory 
(DAWKINS 2006). Accordingly, besides the classical 
neodarwinism, where the driving force for natural selection are only 

mutation, an alternative evolutionary model for arising of new 
entities in evolution has developed since the seventies: 
symbiogenesis, evolution by merging into symbiotic complex and 
their follow-up fusion (on evolutionary time scale). As a result, we 
have two apparently various teories of how evolution can work. 
 
What I want to point out is the fact that those two views are not 
inconsistent. On the contrary: they are mutually complementary: but 
just as biological theories developed in some intention and used 
strictly (or at least carefuly) in contexts for which they were defined. 
Thus, from this general lack of understanding of what do scientific 
concepts mean and how they should be used, terms as selfishness or 
cooperation jumped from their original clearly defined “worlds” and 
stretched its meaning. Views have become world-views. Small 
difference in words, but in reality, a large one. 
 
 

3.2 How to properly care for the world?  
 
It goes without saying that people will always ask questions such as 
what is the nature of the world in which I live? And then: it is in 
agreement with what science says? The desire for knowledge is an 
integral and fundamental part of our character. Also it is quite 
understandable that no one wants to relegate himself to mere vehicle 
for something as “selfish genes” that struggle for life in a cruel 
world. Hence, for the same reasons, the similar transfer and inflation 
of another scientific concepts take place immediately: symbiosis as 
well as the Gaia theory (LOVELOCK 2000) were adopted as 
opposed to “eternal selfishness” – primarily for their emphasis on 
cooperation and mutually beneficial relationships between various 
organisms. As a matter of fact, many of key propositions of 
“environmentalism”, growing continuously in last three decades, 
were inspired by words as “Gaia” or “symbiosis” (CRIST & 
RINKER 2009). 
 
Without any doubt, nature and our world as a whole deserves our 
attention and care. Equally true is that the question of good and evil 
is one of those that can not be ignored. Nevertheless, it is extremely 
important to recognize that different issues exist in (and belong to) 
various dialogues, and, that pulling some emotionally charged words 
from the context of a debate and transfer them to another really can 
not work. As a conclusion, my intention is neither the negation of 
such borrowing of words between natural science, humanities and 
eventually other opinion currents, nor scientific purism. It is the fact, 
that symbiosis, like other similarly broad terms, is both the 
biological phenomenon of great importance and the metaphor for 
philosophy of life. 
  
On the one hand, there is a huge vulnerability in possible 
misunderstandings on many levels, as in the following degradation 
or depletion of such term. But on the other hand, there is the 
considerable chance that the common denominator of so many 
different things reflects in some way the deeper reality, so far 
largely divided between various scientific disciplines (BATESON 
2002). Our understanding of what symbiosis is has gone a long way 
– from green bodies, later called “chloroplasts”, to environmental 
concepts like the “green Earth” or Gaia. It is remarkable moving of 
some very interesting topic from the natural sciences towards 
humanities. Along the way, I suspect we can expect many surprises, 
but still we must be on guard − and at least guess where we are 
going and why.  
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Chapter 5
Living as Languaging: Distributed Knowledge
in Living Beings

Anton Markoš, Jana Švorcová, and Josef Lhotský

Abstract We trace life at different levels of organization and/or description: from
protein ecosystems in the cell up to the cohabitation of individuals within and be-
tween historically established lineages. Ways of such cohabitation depend on experi-
ence of particular guilds or aggregates; they cannot be easily foretold from any basic
level of description, they are distributed across all levels, and across all members of
the community. Such phenomena of interactivity constitute a lived world which, we
argue, represents a genuine analogy with domains of human cultures and languages.
We draw an analogy with three levels of meaning as defined by Rappaport (Ritual
and religion in the making of humanity, Cambridge University Press, Cambridge,
2010) and make an attempt to show that life and languaging are virtually analogous.

Contributions to this volume show that cognition arises not only ‘in the head’, but
also as the result of living in a network of interactions—in the medium of lan-
guaging; language and languages cannot be separated from languaging (Steffensen
2013), and our joint activities make sense because of how we concert our doings in a
culture or what Thibault (2011) terms a social meshwork. Outcomes of such doings
often depend also on differences that people find as meaningful cues to perform ex-
pertly or to construe wordings in a particular way. In other words, much depends on
patterns that are extracted by living beings that dwell in a historical world of bodily
experience, and of the community into which they are rooted. Indeed, in the context,
these ideas will not seem controversial; however, in what follows, we propose tak-
ing a further step: we propose that analogical processes help all inhabitants of the
biosphere/semiosphere to become valuable members of such living networks. Our
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approach may look as yet another contribution to the long list of holistic theories
that compete without success with the reigning reductionist paradigm of biology.
We, however, do not deny the explanatory power of contemporary biological the-
ory: by stressing the role of historical bodily experience and of the “cultural” role
of communities we strive towards a fuller understanding of life phenomena, much
along the line the linguists undertook from the vocabularies through semiotics up to
languaging. We invite the reader to take an excursion from the “central dogma” and
neo-Darwinian explanation of evolution, towards what we believe is a more com-
plete view of the living, that extends through 9 orders of magnitudes (or “73 octaves
of nature’s music,” as poetically expressed by Ho 1993) and from nanoseconds to 4
billions of years. Our extension to the distributed view is to argue that what goes for
cognition and language also applies generally to life.

Levels of Meaning

Biologists have much to gain from considering how human cultures exploit what
have been termed various ‘levels’ of meaning. Here, we take inspiration and a lead-
ing thread in the book by Rappaport (2010), Ritual and religion in the making of
humanity; we shall exploit its paraphrase “Ritual in the making of species,” still by
following Rappaport’s argumentation that was intended for the human race only.

Rappaport invites us to acknowledge human cultures as featuring three levels of
meaning. Our paper will take the view that the kinds of systems that we find in
molecular biology bear remarkable similarities. (1) Low-order meaning is based in
differences that can be found in the everyday semantics: thus rat differs from both
mouse and rate (in spelling as in pronunciation). Plainly, science is most comfort-
able with this kind of meaning, and we shall investigate some features of this level
in biology. (2) In the middle-order of meaning, a person is able to make and con-
strue “similarities hidden beneath the surfaces of apparently distinctive phenom-
ena” (Rappaport 2010, p. 71). While types may still appear, they are now associ-
ated with various kinds of metaphors and signs. This is the level of biosemiotics
and biohermeneutics, and we took casual examples how an individual construes its
body and its umwelt at this level of meaning. Finally, (3) high-order meaning is
“grounded in identity or unity, the radical identification or unification of self with
other” (p. 71); in dealing with this, we look beyond models that depend on the reg-
ular appearance of discrete types and draw on what we think of as “experience of
being” and our sense of belonging in a community. Rappaport concludes (caveat
lector, he speaks about human condition!): “The distinctions of low order meaning,
lodged in language, divide the world into discrete objects; the recognition of sim-
ilarity constituting middle-order meaning makes connections among those objects;
high-order meaning unifies the world into wholeness. Middle-order and high-order
meaning may thus prevail, at least from time to time, over the experiences of frag-
mentation and alienation that are, possibly, concomitants of language’s objectifying
powers, but it is important to note that the three levels of meaning do not always live
easily together. Naive scientism and naive rationalism tend to deny the validity of
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middle- and high-order meaning, and it is ironically interesting that information may
be the enemy of meaningfulness. Conversely, untempered commitment to middle-
and high-order meaning may ignore crucial distinctions in the natural and social
world.” (Rappaport 2010, p. 73)

Let us explain the three levels on a Biblical parable: Ezequiel cites the Lord as
declaring: “I have no pleasure in the death of the wicked” (33, 11). While the verse
may be new to some readers, it has been cited and interpreted in numerous sermons,
moral debates and literary contexts. Yet, we suggest, none of hypothetical readers,
naïve or learned, is likely to have considered the sentence in terms of the following
syllogism:

p: God has no pleasure in the death of the wicked
q: Mrs. A is wicked
p → q: Mrs. A is immortal

Yet this is what the sentence means in plain English! If language functioned
like a unidirectional code, it would evoke Rappaport’s low-order level of meaning.
Why, then, do we not attribute immortality to Mrs. A? Our case is that the networks
or paraphernalia of our civilization leads us to read the verse in relation to higher
orders of meaning. This is not based on interpretation of the discrete signs at all:
we feel that God would not grant such things; our cognitive biases link “death” with
“damnation.” Readers who are familiar with the Babylonian exile will place the
prophet’s words yet in another context that derives from our understanding of the
original, our acquaintance with Middle Eastern realia, and our own cultural milieu.
Still nothing of this will explain, why 2600 years after being written, the verses do
still appeal to people in, for example, Central Russia or Arizona.

Middle- and high-level layers of meaning are often seen as bound up with
hermeneutics, therefore as part of the humanities, as distinguishing humans from
the rest of the biosphere. Biology, it is assumed, can be studied independently of
history, cultural contexts, language-like patterns, experience and so on. Yet, in “The
chaos of everyday life,” Rappaport suggests (2010, xvi), “stability is bound up with
the social facts of a shared collective existence.” Not only do we depend on history,
the reiteration of forms and experience but we also draw on, clichés, metaphors,
ritualized activities and even strange assumptions. In Umberto Eco’s terms: “. . . it
is impossible to communicate without putting something into the background frame
of mutual agreement and assuming that the other is able to access this presupposed
knowledge. Otherwise, each speech event would require a complete restatement,
with the result that there would be no time to say, or listen to, anything. This is
clearly too great an extension for a presupposition as a sentence phenomenon, since
the utterance of even the simplest sentence can presuppose all the world in this
sense.” (Eco 1994, pp. 228–229, emphasis added.)

In turning to how language and cognition play out ‘in the wild’, such ways of
meaning appear less exotic. Human actions are situated in a normative world where
bodies use learning (and other interactional products) to co-ordinate internal and
external structure. People, moreover, do this collectively as ‘co-acting assemblages’
(Cowley and Vallée-Tourangeau 2010, p. 469). Persons-embedded-in-action and/or-
interaction resemble to a “field force,” built and rebuilt continuously by inhabitants
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of a “field” that was inherited from those who long since passed away. Heidegger
(1982 [1995]) calls this Being-with-others (Mitsein) in a Country (Gegend). This
country is moulded by, on the one side, tectonic forces and, on the other, efforts by
those who share their being in the here and now. In this way, a countryside or culture
is able to evolve across innumerable generations. If this is indeed the basis of cog-
nition, it cannot be traced to simple encodings. This is because, in coming up with
thoughts, people draw on distant factors—like the words of an ancient prophet in our
example above. Can we, however, generalize from human experience to biosphere,
without committing the flaw of anthropomorphization?

In what follows, we show that biological codes such as the DNA script, intra-
cellular and intercellular signal systems and ecological cohabitations also have a
strange duality. While participating in unidirectional processes, they also inhabit a
‘country’ of messages and lineages. The “scientific” treatment of “biological syl-
logisms” applies in artificial, laboratory settings. Like thinking and sense-making,
living processes and their evolution depend on interactivity, a process Kirsh (2010,
p. 441) defines as a “back and forth process where a person alters the outside world,
the changed world alters the person, and the dynamic continues.” Many challenge
such a view: in line with the central dogma of molecular biology (see below), many
focus on the lowest Rappaportian level. It is hoped that higher levels of meaning are
emergent phenomena that can be explained by focusing on such a lowest level of
description. It is as if, in studying life, one can ignore the role of living beings. Yet,
in Western culture and, thus, the humanities, this view is common; even Rappaport
(2010, p. 10), who should know better, concurs: “Non-human systems are organic
systems constituted largely by genetically encoded information. Human systems are
cultural-organism systems constituted by symbolic (linguistic) as well as genetic in-
formation.” In challenging this, we aim to rescue the study of life itself from the
no man’s land that lies between sciences and humanities. Our axiom be: All living
systems are cultural-organism systems constituted by symbolic (linguistic) as well
as genetic information.

The Low Order

Central dogma of molecular biology: Genetic information inscribed sequentially in
nucleic acids (DNA or RNA) is decisive for the structure and function of proteins;
proteins, however, have no means for feedback, that is, they cannot implement any
changes in the genetic information. As proteins represent the principal agency in
construction of the body (the phenotype), it follows, that all relevant information
how to build a body is inscribed in the form of a linear string of building blocks
(“characters”) constituting the chain of nucleic acids.

In biology, by adopting the so called “Central dogma,” the focus has fallen ex-
clusively on the low order of meaning (see any modern textbook in molecular or
cell biology, e.g., Alberts et al. 2008; the reader who is acquainted with basics of
molecular biology can safely skip this section). It claims that information flow in bi-
ological systems is unidirectional, from script encoded in DNA to proteins to higher
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levels of organization. Hence, the basic level of description of any living being is its
master copy of DNA containing “data” and “programs” how to build the body. Even
instructions how to construct the “hardware” (or better, wetware) of the body must
be in its entirety encoded in the genetic script (its “wording” is called genotype). In
the process of transcription, parts of DNA information (about 30,000 “genes,” con-
stituting about 2–4 per cent of DNA in human cells) are transferred to much shorter
strings of RNA; one class of RNAs (messenger or mRNAs) serves for translation
of information into a string of a particular protein (more about proteins see below).
The translation rules—the genetic code—extend the realm of chemistry: the code
was established in evolution by natural conventions (Barbieri 2008a, 2008b). Sev-
eral thousands of different kinds of proteins constitute the lowest level of cellular
agency (higher levels being multiprotein complexes, membranes, organelles, and
other structures) responsible for metabolism, locomotion, cell division, but above
all for the extremely reliable replication, that is copying of DNA master copy, to
distribute it to daughter cells, and, of course, also “to read” it in the transcription
and translation processes described above. The assembly of agencies and structures
constitute cells, and cells build multicellular bodies; how such an assembly looks
like, that is what is its phenotype, is primarily the function of the genetic script im-
plemented in DNA. To repeat again: there is no reverse flow of information—no
feedback from the world or flesh into the script (see, e.g., Monod’s 1972 classical
treatise Chance and necessity). Phenotypes, and other structures of biosphere web,
essentially obey, as if verbatim, the genotypic instructions. There are no pterodactyls
in contemporary biosphere, because no pterodactyl genotypes operate in contempo-
rary cells, they were lost long ago. Flaws and paradoxes of the theory came to light
relatively early (see, e.g., Hofstadter 1979), yet the debates on the topic often end
with a mantra “In principle the central dogma holds.” The problem, of course, lies in
the fact that all living beings have been born of living beings, they do not start from
scratch like crystals, flames, neither are they products of assembly lines. Bodies and
they genetic scripts are co-extensive, neither is “primary” or more basic.

The contemporary neo-Darwinian paradigm, however, draws on the Central
dogma. Replication of DNA is highly, but not absolutely reliable (typos, and even
more serious disruptions may occur due also to external factors), hence, genes in a
population may come out in slightly different “spellings” called alleles (likewise,
“program” and “programme” represent two alleles of the same word). Different al-
leles (and coalitions of alleles) result in proteins, that is also bodies (phenotypes),
slightly differing (in this or that respect) from other individuals present in the pop-
ulation, and such differences may influence the fitness of that particular body—in
terms of the amount of its descendants. The body is, then, a vehicle to transmit its
burden of its alleles into the next generation: the fitter the vehicle, the higher the fre-
quency of particular allele(s) in the population in the next generation. The fitness is
determined by natural selection in the external environment: Because of the Central
dogma, natural selection acts on the carnal vehicles, whereas the gist of evolution is
in transferring pure information as inscribed in DNA. For a more succulent version
of the story see e.g. Dawkins (1976, 1982).

What is important for our further exploration is the fact that the Central dogma
and neo-Darwinism models presuppose the concept of a ‘basic level’ in description
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of the living. Living beings are viewed as passive machines that are designed to
transfer their “software” into their progeny. One way of countering such views is
to exploit the language metaphor of life (Markoš and Faltýnek 2011; Markoš et al.
2009; Kleisner and Markoš 2005, 2009). Rather than dwell at the lowest level of
meaning, we look beyond models that depend on discrete types and, in so doing,
show the relevance of higher levels of meaning to the realm of living. As we argue
below, living systems draw also on ecological (or oiko-logical) aspects of meaning.
It is our view that recognition of their historical basis is necessary to placing life in
a coherent system of knowledge that brings out the continuities that link it with the
many human worlds that unfold within a cultural meshwork. As there is no external
agency steering the living processes and their evolution, we argue that life acts as
its own designer (Markoš et al. 2009), that is, the lowest level of meaning will not
satisfy the task. Yet in other words: the agency driving both ontogeny and evolution
is distributed across many levels of bodily organization, with no primary, or central,
steering controls.

The Middle Level

One way of countering central dogma with its basic level of description is to ex-
ploit the language metaphor of life (Markoš and Faltýnek 2011; Markoš et al. 2009;
Kleisner and Markoš 2005, 2009). Rather than dwell at the lowest level of meaning,
we look beyond models that depend on discrete types and, in so doing, show the rel-
evance of higher levels of meaning to the realm of living. In so doing, we face oppo-
sition from both the sciences and the humanities (see, e.g., Heidegger 1982 [1995]).
However, we see no need for this: accordingly the paper aims to show that, in con-
trast to views associated with the kind of logic associated with the central dogma,
living systems draw on ecological (or oiko-logical) aspects of meaning. It is our
view that recognition of their historical basis is necessary to placing life in a coher-
ent system of knowledge that brings out the continuities that link it with the many
human worlds that unfold within a cultural meshwork.

We pursue the “language metaphor of life” beyond the affairs of Homo sapiens,
into communities of living entities. In arguing that it is essential to show that history
and experience matter to intracellular processes, cells living in a body, members of
a species and even ecosystems. Life depends on, or better dwells in, cultures or,
in Kauffman’s (2000) terms, biospheres made up of populations of cooperating au-
tonomous agents. Many of the properties of languaging (Markoš 2002; Markoš et al.
2009; Markoš and Švorcová 2009; Markoš and Faltýnek 2011) appear in communi-
ties or guilds of living entities: the processes that sustain life are radically distributed
in that they depend on ‘memory’ that is inseparable from their surroundings. Living
beings are not produced or created ex nihilo like crystals or tornadoes: they are born
into already present “biospheric fields.” Parental individuals (and the community)
give birth to beings that develop in a pre-existing domain of rules, values, heuris-
tics and ways of doing things. Hence, besides the genetic script and the body that
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harbors its patterns, we emphasize the third factor—the community. We now focus
our approach around four examples: (1) the intracellular “ecology” of the protein
world; (2) epigenetics; (3) symbiosis and symbiogenesis; and (4) the new science
of evolution-development, affectionately known as evo-devo (Carroll 2005; Gilbert
and Epel 2009).

Proteins as Agents at the Molecular Level

In our view it is difficult to understand life without considering properties of the
protein community. Proteins are huge molecules. By comparison, if we treat the
“size” of a hydrogen atom as 1 and that of water as 18, a protein averages at about
40,000 (10–100,000). Each of their “building blocks,” an amino acid, has a size of
around 100. Proteins are always synthesized as linear chains consisting of aperiodic
sequences that are constituted by 20 different species of amino acids; the chain is
synthesized according to a sequence of particular sections in DNA called genes.
Genes are first copied (transcription) into “messenger RNA” which is translated in
accordance with a sequence of instructions (the genetic code) into the amino acid
chain that constitutes the protein. It should be pointed out that the whole process
is catalyzed and steered by pre-existing protein “machinery” that, in its turn, arose
also from the transcription-translation process.

The resulting native protein chain shows sensitivity to a particular train of amino
acids by wrapping onto itself and creating a 3D molecular protein molecule. Given
the view that all necessary information is contained in the DNA (e.g., Monod 1972;
Anfinsen 1973) many thought that a one-dimensional codon sequence unequivocally
determined both the chain and the shape of the molecule. On this view, since proteins
are the “basic building blocks” of the cell, the shape of cells and multicellular beings
is to be traced to the code of a genetic script. In fact, a protein molecule can attain an
astronomic number of different shapes. In a given case, however, their embedding
in a cellular environment will ensure that only a limited (“meaningful”) number
are attained (Fig. 5.1). Misfoldings are quickly repaired, or removed—by the cell’s
protein assembly apparatus.

Fig. 5.1 Two possible
conformations of a protein
molecule
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Most proteins possess binding site(s) for a specific ligand (a small molecule
or specific shapes recognized on macromolecules like DNA, RNA, sugars, or other
proteins). On binding the ligand, the molecule does something by changing its shape
(conformation): it may change the chemical nature of the ligand (enzyme), bind an
antigen (antibody), transfer molecules across a membrane (channels, pumps); pass
or amplify signals (receptor); etc. These are not coding processes (based on input-
output relations) but rather performances that change the protein molecule’s shape
while binding its ligand(s). Every protein depends on being able to change its shape
upon interacting with its environment. A mammalian cell contains about 30,000
genes of which, in a given cell, 10,000 are typically ‘read’. However, the set of
actual protein shapes in the cell is much larger: as explained below, this depends
on the protein ecosystem into which new proteins are born (for more detail and
self-explanatory cartoons, see Alberts et al. 2008).

In order to attain proper shape a great many nascent proteins depend on “chap-
erons” (Rutherford and Lindquist 1998; Bergman and Siegal 2003; Taipale et al.
2010; Fig. 5.2). The set of chaperon proteins thus become major regulatory “hubs”
that, in different regimes, regulate the cell’s crowded protein network by means of
fine-tuning (Taipale et al. 2010). In a broader context, not only chaperons but all
pre-existing structures and protein assemblages can play formative roles in the en-
vironment where a protein molecule is born (e.g., Good et al. 2011). Hence the

Fig. 5.2 The action of a chaperone on the nascent protein (in many cases, contact with a chaperone
is required across the whole lifetime of a given protein)
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decision of the context in which the protein is to work is by no means local; it re-
sults from the ecosystem of cell “inhabitants.” Thus, without any need for central
control, proteins function as a distributed meshwork of complex system.

Shape transitions are necessary to protein function. To perform a specific action
each must take on a conformation that gives exquisite sensitivity in distinguishing
and binding its ligand. On binding, the conformation changes and, by so doing, sets
off special operations on or with the ligand. It may, for example, be chemically trans-
formed or transported; a change in conformation may switch a signaling pathway
or, perhaps, set off protein-protein binding. The changing conformation can prompt
a functional complex to perform a task. The effects of such a change are sketched in
Fig. 5.3. During such functions, the protein’s performance (speed, efficiency, etc.)
may be fine-tuned by the protein ecosystem. While about one tenth of proteins in the
cell are bound to “housekeeping” functions (e.g., respiration, food intake, or special
syntheses), the others act as a regulatory, information processing network that make
subtle responses to whatever happens to the cell.

The function of a protein is distributed in that it does not rely on predetermined
features alone; it also draws on historical (evolution, ontogeny, given cellular con-
text) and ad hoc contingencies (e.g., temperature), or, in short, on the experience of

Fig. 5.3 In the top row a given protein functions by adding a molecular element to a growing
chain. The protein has binding sites to both ligands (the monomer and the chain). Thus, when
ligands bind onto specific sites, they induce unifying changes in conformation. In the lower row
a protein molecule couples with an energy source that enables the inactive conformation to attain
the receptive shape required for work (if ligands are available and bound to appropriate sites)
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the cell and organism. Such a statement somewhat complicates the straightforward
model of evolution described above.

Undoubtedly, evolution draws on random change mutation in the genetic script.
As described in every textbook, this leads to alterations in the sequence of protein-
coding or regulatory sections of DNA. As a result of change in respective DNA
sections, a protein may alter its performance; mutations in the regulatory sequences
may also place proteins in new contexts by, for example, altering the timing of on-
togenetic gene expression. Changes in the setup of protein network (ecosystem) can
have far-reaching consequences for a cell, an individual’s appearance (phenotype)
and, indeed, for the ecosystem in which it lives. There is, moreover, a second kind
of evolutionary change. A whole network of proteins may be induced to change
its performance by external factors such as temperature, nutrition, epidemic, that
change the appearance and performance of its bearer (some of them outlined in
Fig. 5.4). If the whole population is the target of such a change, an unaltered genetic
script may nonetheless present a new “attitude towards the world” (see, Matsuda
1987; Hall et al. 2004). Given these two modes of evolution, the network has dis-
tributed functions. This is important because, contra the central dogma of biology,
this cannot be traced to inscriptions in genetic code, indeed, it depends on non-local
factors that are co-dependent with biochemistry, molecular configurations, function
and evolutionary effects. If epigenetic causation (often reversible from the begin-
ning) takes many generations it may even come to be fixed by genetic algorithms
(e.g. Waddington 1975; Rutherford and Lindquist 1998). Next, therefore, we turn to
how cells develop.

Epigenetics in the Lives of a Cell

Now, we shift our focus from distributed control to consider how a cellular system
attunes its current needs by using the ‘wording’ of genetic texts. We find a sophis-
ticated process that is reminiscent of the subtle use of alternations that “accent” an
alphabet’s basic letters (e.g. ‘a’) by marking them as (for example) á, ä, à, â, ã, ǻ, å,
ă. , ˜̆a, etc. While from the point of view of the original Latin such modifications look
bizarre, they perform many functions. Even if the differences do not matter at one
level (e.g., in e-mails), there are substantial differences at others (e.g., in German,
Bar/Bär are different words as are tacher/tâcher in French). In the cell, marks are
(reversibly) placed onto DNA or proteins and thus altering the “text” that influences
how proteins perform.

Epigenetic use of a diacritical-like processes is far from simple. They ensure, for
example, that cells which inherit the same basic ‘text’ from the zygote can develop
into, say, a liver or a brain. As different sets of proteins contribute to the relevant
epigenetic processes, organ formation depends on the highlighting and suppression
of different parts of genome and/or proteome. There are two key processes in the
cell nucleus that help cells (and cell lineages) to remember their spatial and tempo-
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Fig. 5.4 The performing conformation can be also attained by embedding protein into a structural
and/or functional context of a specific environment, or can be delicately (or less delicately) and
reversibly modified by specific action from its environment
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Fig. 5.5 Epigenetic marking: changing some characters affects the overall shape of a section on
DNA. If the section AGCTAA represents a ligand for a specific regulatory protein (a), a modifica-
tion (to AGČTAA) turns it into another ligand; it becomes the target of a protein (b). The complex
DNA-protein participates in the cell’s protein network by influencing its ability to read other parts
of the DNA script: the “reading machinery” behaves differently in cases a and b

ral coordinates.1 The first of these adds chemical marks (i.e., “diacritics”) to DNA
molecules. These alter how the script is treated, read and/or understood. The second
process uses the organization of the cell’s nucleus or scaffolding structures known as
nucleosomes. Both processes are tightly interwoven, and deeply influence the cell’s
orientation and workings.

DNA Markings and Genomic Imprinting

One-dimensional molecules of DNA are often compared to a letter string written in
4 “characters” A, C, G, and T (chemically-nucleotides). On this linear model, the
chemical modification of characters resembles human use of diacritics. The com-
monest of these modifications (methylation) applies to the C character or cytosine
in the DNA string. For some mechanisms, nothing has changed (e.g., DNA repli-
cation uses the 4 bases); however, for others, the string features a fifth character
in the string. Such modifications are reversible in the sense that another battery
of enzymes can remove the “diacritics.” The method allows methylation to influ-
ence the accessibility—and transmissibility—of specific DNA strings. In a reading
metaphor, it enhances or hides the text from the performing proteins (see Fig. 5.5).

1Such processes are especially important in the context of multicellular organisms and their on-
togeny. It is important that some of them may outlive even to the next generation, thus transferring
the experience of parents.
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The reversible process of DNA modification can profoundly influence a cell’s in-
ternal milieu. This is because it is only by binding proteins to regions of a DNA
string that the encoded ‘message’ can be transmitted to the body-world. Thus, if the
functionality of a region is enhanced or hidden, major changes can occur. Such pro-
cesses therefore function, not only at the level of the cell, but in the organism as a
whole. While some epigenetic changes are programmed (as in creating liver cells),
others draw on an individual’s lived experience. Thus, in identical twins, the pattern
of DNA expression is similar early in development. However, across the lifetime, a
cascading set of epigenetic effects will draw on processes such as differential DNA
methylation.

In other cases, genetic material remembers its maternal or paternal origin. This
leads to manifestations in the overall likeness of an individual and is especially
well known in so-called genomic imprinting. In mammals, all females are genetic
“chimeras” because, in their cells, only one (of two) X chromosomes functions. In
a given cell lineage whether this is maternal or paternal is determined at random. If
the active chromosome bears a debilitating mutation, the effect cannot be mended
in spite of the second (but inactivated) X chromosome has the right gene. Serious
mental diseases may develop when maternal/paternal imprinting gets erased or im-
paired (e.g., Prader-Willi or Angelmann syndromes). In some groups (plants, and
perhaps also animals), imprinting enables parents to transmit information to their
offspring about the environment they are likely to encounter (e.g., Gilbert and Epel
2009; Allis et al. 2007).

Nucleosomes

DNA strings (billions of “letters”—in mammals) are, in eukaryotic—animal, plant,
fungal—cells organized into structures of higher order called chromatin: its lowest
level of structuration is a “rosary” of nucleosomes containing about 147 DNA “char-
acters” wrapped around 8 proteins (doublets of 4 different histones, see Fig. 5.6).
While stabilizing the strand of DNA, these also enable or deny proteins access to
particular sections of genetic material. This depends on functions that are indepen-
dent of central control. Rather the actions of specific proteins (e.g., methylation,
phosphorylation, acetylation), give rise to modifications (and erasures) of histone
proteins whose end tails stick out from the nucleosome (e.g., Allis et al. 2007). The
modified surface of the nucleosome can thus serve as binding site for proteins that
constitute a chromatin ecosystem. Furthermore, such a modification affects all other
proteins. It results in a network of interactions that maintains cell differentiation
(e.g., as liver cells or neurons) while favouring quick and reversible response to ex-
ternal or internal cues. For example, some genetic material becomes walled up in
a given cell lineage or during a developmental stage. By modifying both the DNA
and histones, that part of the chromatin acts as an attractor that silences part of the
DNA string—possibly thousands of nucleosomes in a row. In other cases, protein
assemblies organize regions to produce a given cell lineage. In most cases, even
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Fig. 5.6 The nucleosome. a. DNA is wrapped around 4 kinds of histone proteins. b. Histones are
prone to binding by regulatory proteins; epigenetic marking (symbols on protruding “tails”) can
change the set of proteins that bind to a particular part of a histone. Such a change may switch the
whole protein network into a different setting. c. Each nucleosome (plus proteins attached to it)
thus represents a unique, fine-tuned complex that decides how and when the genetic script at that
position is to be read (after Allis et al. 2007)

long-lasting modification may (or should) be reversible in circumstances such as re-
generation or, gametogenesis. This view of the cellular ecosystem as akin to reading
is shown in the nucleosome pictured in Fig. 5.6.

Elsewhere Markoš and Švorcová (2009) draw an analogy to a natural language
that emerges in a natural community of living protein players (“speakers”). This,
we argue, cannot be reduced to a fixed code that depends on a program being ex-
ecuted. The parallel is striking: while a histone code can be described in terms of
(grammatical) rules, it draws on a dynamical, experience-dependent ecosystem or,
simply, the total protein milieu. It is argued that any formal language defined as a set
of character strings and determinate operations (Searls 2002) is merely derivative of
natural language, that is, it was created by individuals (proteins, cells or humans)
who live in the natural world. Developing a consensus on how to read these codes
is historical and based on the experience of a community of natural speakers: as
Love (2004) suggests, it consists in second-order constructs. Although rules can be
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described by formal languages, these do not constitute natural languages. Just as
there are no transcendental laws or rules of human language, biological codes are
unlikely to depend on a deeper formal language. Rather, just as in human languag-
ing, biological meaning is extracted by natural ‘speakers’ who dwell in a historical
world of bodily experience.

If the correlation between the DNA script and the shape of the protein is contex-
tual, and experience dependent, then emancipation from the genetic script is likely
to go further at “higher,” supramolecular levels. Accordingly, we now trace parallels
between the interactions of biological systems and the metabolic and symbolic as-
pects of language and, beyond that, what are usually regarded as different language-
systems.

Symbiotic Interactions

In biology, there is often intimate coexistence between two or more lineages of
organisms (Sapp 1994, 2003). Such symbiosis includes endosymbionts that have
been long established within the cells (e.g., the mitochondria or chloroplasts that
are viewed as integral to eukaryotic cells), ones living inside other bodies (e.g.,
bacterial communities in bowels) and the more floating interactions that consti-
tute ecosystems. Symbioses are ubiquitous: they serve the biosphere in that, for
example, symbiotic bacteria perform activities that their hosts require. They man-
age photosynthesis, sulphur metabolism, nitrogen fixation, cellulose digestion, and
the production of nutrients (e.g., Hoffmeister and Martin 2003). Symbiosis is thus
mainly understood as persistent mutualism or, as “associations between different
species from which all participating organisms benefit.” Symbiotic interactions are
not marginal, academic topic but, rather, resemble the distributed cognitive systems
that allow humans to use artifacts and institutions to extend their cognitive powers.
In the terms proposed by Douglas (2010): “Plants and animals live in a microbial
world. Their surfaces are colonized by microorganisms (bacteria and protists) from
which they generally derive no substantial harm. Some plants and animals, however,
live in specific and coevolved relationships with particular microorganisms, and
these associations have profound impacts on the ecology and evolution of the taxa
involved and, in some instances, also on entire ecosystems. In particular, animal or
plants symbioses with microorganisms dominate most terrestrial landscapes, certain
coastal environments and the immediate environs of deep-sea hydrothermal vents.
[. . .] Symbioses are important not just because they are widespread and abundant,
but also because the acquisition of symbiosis can dramatically alter the evolution-
ary history of some lineages and change the structure of ecological communities.”
(Douglas 2010, pp. 19–23, emphasis added.)

Although symbiosis can be compared with many aspects of human cognition,
we focus on its ecological and evolutionary consequences. As an ecological force,
symbiosis ensures that species are bound to cohabit. For example, terrestrial plants
typically have an intimate symbiotic connection between their roots and fungi. The
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Fig. 5.7 Mycorrhizal symbiosis—tight cohabitation of fungal mycelium with roots of most plants.
Two of many possible configurations are shown: a. Endomycorrhiza—fine mycelial protuberances
invade the plant-cell cytoplasm and create an elaborated network. b. Ectomycorrhiza—while also
very intimate, hyphae do not invade the interior of cells. The fungus interconnects trees within its
reach, i.e. the whole forest may be networked in this way, the network involving many species of
plants, fungi, and other organisms like bacteria

most ancient and widespread partnership is arbuscular mycorrhiza that dates back
circa 460 million years and applies to 250,000 living plant species (Redecker et al.
2000; see Fig. 5.7). Fungi benefit plants by mobilizing nutrients from organic sub-
strates while also delivering water. This is because fungal hyphae are thinner and
thus permeate soil better than root hairs. In return, plants subsidize fungi by organic
matter.

Symbiosis influences biological evolution profoundly. For example, new lineages
of organisms can be engendered by the fusion of previously symbiotically living
systems. Symbiogenesis is thought to have given rise to eukaryotic cells that draw
on a conglomerate of different bacterial partners (see theory of serial endosymbiosis
by Margulis 1993; Margulis and Sagan 2002). Indeed, even those who posit that
nature is controlled by something like fixed codes admit that (at least) two kinds of
cell organelles—mitochondria and plastids—originated from free-living microbial
ancestors (Douglas 2010; Margulis and Fester 1991; Overmann 2006; Paracer and



5 Living as Languaging: Distributed Knowledge in Living Beings 87

Ahmadjian 2000; Sapp 1994, 2003). What is remarkable on symbioses is not the
fact that different beings, like Russian dolls, share a composite body. Rather, what
matters is that, unlike Russian dolls who are indifferent to each other, symbiosis
involves mutual understanding between partners who spent even billions of years as
separate lineages.

The moral of the story is becoming clear. In biology, wherever we look, we find
interactive communities that “somehow” modify what first seems simple. Once we
look “below the skin” of a cell, we find an ecosystem of cellular proteins that bend,
prune, decorate and tattoo (but also clear away) other proteins: their existence is
dependent on a genetic script but their fate depends on the field beyond. The same
pattern appears at other levels: although all genes are present in every cell, their ex-
pression is distributed through the workings of structures and processes that will put
down epigenetic markings. The unpredictability of the outcomes, that is the history
of evolution comes to the fore when unrelated lineages enter intimate cohabitations.
The same picture applies to ontogenies (i.e., patterning multicellular bodies). De-
velopment of a multicellular individual is a fascinating process especially when we
trace its historical dimension across lineages and begin to consider what the bio-
sphere has to say about such essentially intimate process.

Ontogeny

Many who discuss evolution echo the central dogma in claiming that the potential
of a species to evolve new traits is constrained by its genome or the set of genes it
has available. For example, Poe writes: “It might be evolutionary advantageous for
your progeny to have wings, but it’s simply not possible given the genes H. sapiens
has to work with” (Poe 2011, p. 8). Whatever the truth of the claim its evolutionary
basis cannot be what lies in the genome. Indeed, such a view is the biological coun-
terpart of “written language bias” in linguistics (Linell 2005). Just as written letter
strings are sometimes seen as basic, even primary, forms of language, DNA strings
can be viewed that way. Function is ascribed to static, reproducible, and rational
entities that can be seen and known in totality. Written language bias influenced
molecular biology in the 1950s and 1960s (see Markoš and Faltýnek 2011) and,
even today, some regard “linear biology” as biological common sense. Just as texts
can be reduced to sequences (successions) of letters, DNA conforms to sequences of
bases in nucleic acids and proteins. On this view, formal syntax lies ‘behind’ living
phenomena—both language and the likenesses of living bodies. Indeed, the “central
dogma” takes the extreme view that information is never ambiguous and flows from
a script to the body.

The evidence presented above shows why we reject linear models in biology.
First, simple proteins do not derive unequivocal shapes from nucleotides sequences.
Second, distributed knowledge contextualizes script by assembling cells whose his-
tories contribute to different lineages and organs. Third, members of different lin-
eages use context to construct a world where cohabitation is widespread. Perhaps,



88 A. Markoš et al.

then, we should return to our claim that Ezequiel’s meaning cannot be extracted
solely from a sequence of letters. In denying peace to the wicked (if that was his
aim), the likeness (of a message, or of a body) is not a function of a sequence,
program, or algorithm. Rather, it draws on a context that belongs to a given lin-
eage, group, organism, and often does so creatively. Members of different species
(≡ cultures) treat identical (or very similar) scripts in ways that are quite specific:
understanding a text is not a passive crystallization or decoding.

Vertebrates, arthropods, earthworms and even echinoderms have remembered the
two-sided symmetry of their ancestors. In the evolution of these Bilateria, all species
have the same basic body plan (antero-posterior and dorso-ventral axes, left-right
symmetry; see Švorcová 2012): differences arise from localized expression of an-
cient, conservative genes. The body plan is set by embryogenesis long before the
appearance of body parts. Since bilaterian phyla have evolved independently for
more than 500 million years, it is striking that the basis script remains unchanged.
While the genes in each lineage underwent changes in “spelling” as some were du-
plicated, others deleted or otherwise modified, even unrelated lineages have much
in common. For example, deletion of a single gene in the genome of fruit fly can be
deleterious or lethal; however, the consequence can be experimentally reversed—by
transferring a gene from the genome of a mouse (Gehring 1999). Although proteins
coded by such homologous genes differ in many parameters, the message is ‘un-
derstood’: the fly embryo steers the homologue towards a normal developmental
pathway. And, of course, “normal” is interpreted as flies (not mice). Thus, if one
deletes the gene that initializes eye development in the fly embryo, blind flies will
be born. However, a mouse gene restores the development of eyes: those of an insect
not a mammal. Thus, a particular protein serves as a tool for establishing a develop-
mental pathway: it does not determine the end product (the eye). Plainly the digital
representation of genes (an inscriptional form that may be shared by fruit flies, mice
and humans) does not determine how genes work. Rather, this is understood in the
“cultural” context of the lineage (species, culture: at the lowest level of description,
it depends on an embryo that grows in an ecosystem of interacting proteins—cells
and tissues). This complexity allows the same genes to be used in many ways while
nonetheless preserving (and transferring) the essentials of the proteins involved. The
resulting patterns, ontogenetic outcomes, depend on bodily or lineage memory (see
below), not on a linear string that enshrines a memory in a store or depot.

Just as in the Biblical story, the genes are written in an ancient script that is open
to non-arbitrary interpretations. Understanding depends on both the individual and
how the outcome is settled in a given population. The results depend on both situ-
ated and non-local factors. To illustrate this matter, one might consider the notorious
comparisons between chimp and human genes. While now widely known that their
genomes are 98 % “similar,” there is debate what such a number means (see, e.g.,
Marks 2002). Our comparison with reading of book of life can be further eluci-
dated by examples of inscriptions: thus an ancient philosopher’s name is rendered
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as “Aristotelés” in Czech and “Aristotle” in English.2 Is his message different for
both communities? If it is not, as some will argue, this depends on the history of
individuals and populations—not spelling.

Examples such as these may appear trivial. However, we should not assume that,
in both life and culture, small changes can have large effects. Changing even a frac-
tion of a percent of genetic material can make a difference—especially if the muta-
tion affects a genomic control center (Davidson 2006; Carroll 2005). In presenting
our case, we show only that it is naïve to posit the existence of virtual body plans
that are attained (and perhaps even foreseen) by a single “keystroke,” or a mutation
that creates a “hopeful monster.”3

The High Level of Meaning

We approach the most speculative part of our paper. Rappaport (2010, p. 10) argues:
“The survival of any population, animal or human, depends upon social interactions
characterized by some minimum degree of orderliness, but orderliness in social sys-
tems depends, in turn, upon communication which must meet some minimum stan-
dard of reliability if the recipients of the message are to be willing to accept the
information they receive as sufficiently reliable to depend upon.” We came to simi-
lar conclusions earlier when we compared the coherence of members of a biological
species to a culture (Markoš 2002). Yet, Rappaport goes even further: his “standard
of reliability” lies in rituals shared (albeit not always necessarily respected) by all
living members of the community: it is the tie that defines it. Ritual, for him, is “The
performance of more or less invariant sequences of formal acts and utterances not
entirely encoded by the performers” (p. 24). In other words, it sculpts the “fashion”
according to which “we” behave, even if there is no logical necessity to perform
exactly in such a way, but it “constructs” the present, as well as the eternity of a
given community. “Societies must establish at least some conventions in a manner
which protects them from the erosion with which ordinary usage—daily practice—
continuously threatens them.” (Rappaport 2010, p. 323) “Universal sacred postu-
lates” in rituals serve as such eternal constant that are not to be questioned, not even
interpreted in various ways. Yet, they have their evolution across generations. May
it be that biological species also constitute such a community kept together by the
ritual inherited from the predecessors? Even if rituals seem eternal, they change in
subsequent generations as the umwelt or “worldview” of a given lineage shifts in

2Versions of written US and UK written English may differ in the spelling in 2 percent of strings.
Does this explain the differences between two nations? Remarkably, this line of thinking is pursued
by those who seek a genetic Word (in DNA) that is “responsible” for differences in the appearance
of the living being (phenotype).
3In European history, a single “mutation”—insertion of word filioque into the Christian creed (and
Son) in the 6th century—is often seen as the main “cause” of schism between Orthodox and West-
ern Christianity.
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this or that direction. With a very similar “sacred texts,” that is, the genome, we
have—after 8 millions years of separation—two cultures of humans and chimps. If
the parallel between languaging and life should be fruitful, we should be prepared
to think in similar lines. How we look like today is the matter of our genes and of
the ways how we make use of them in the ever-changing world.

Conclusion

Life cannot be subsumed under physico-chemical principles (even expressible
through mathematical notation) because, as Simon (1971) argues, biology and phys-
ical science have different objects. Simply said, physical systems lack meaning. The
fact was first recognized in systems theory and cybernetics (e.g., Bertalanffy 1968);
however, no scientific concept of meaning has been developed or needed by the ex-
act and empirical sciences. It is possible, of course, that this is logically impossible
or that it just cannot be achieved in quantifiable ways. However, organisms are both
ontological and historical: they are products of phylogenetic and evolutionary his-
tory. Not only is their multi-scalar nature likely to contribute to the complexity of
meaning but this is likely to depend on how relationships use hereditary material to
develop over time. As we have seen, this depends on the spatial conformations of
DNA molecules and interrelations between them (e.g., DNA-RNA, RNA-protein,
protein-protein) that gives the living world has a character of a network or a web of
interactions. To grasp the ‘core’ properties of biological entities, we always need to
know about their exact setting. Conversely, it is far from enough to rely on knowl-
edge of the structure of their elements. In developing the language metaphor of life
(Markoš and Faltýnek 2011; Markoš et al. 2009; Kleisner and Markoš 2005, 2009),
we challenge the view that only the lowest level of meaning is accessible to science.
Rather, we examine higher levels, where “meaning” gradually becomes applicable
to the realm of living. It is our view that this is the most appropriate basis for ex-
plaining life and placing it in a coherent system of knowledge that also gives weight
to the complexity of human worlds that unfold within a cultural meshwork.
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Ba, chtěl jsem urvat poklady vší vědy,
však darmo byla snaha má,
a teď, kdy usednout chci naposledy,
v mém nitru nová síla netryská;
já nejsem ani o vlas výš,
já nekonečnu nejsem blíž.

J. W. Goethe

&

A stále cosi vře a dozrává
v mé mysli. Věčně roztoužený stesk
na toto nitro trýzně svolává.
Je mi, že život příliš krátký jest,
a bojím se, že nemám dožíti
a splnit cosi! – Žízeň po bytí
je ve mně silnější než osud sám,
byť život druhých lidí přezírám.

M. J. Lermontov
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1 bIoLoGIe – věda o žIvém





věda jako historicky nedávný epistemologický systém

  1.1  věda jako historicky nedávný epistemologický systém

Věda je jako sex. Jistěže má nějaké praktické výsledky, ale proto ji 
přece neděláme.

Richard Feynman

Karel Čapek v doslovu ke své noetické trilogii napsal, že věci 
vidíme různě podle toho, co a  jací jsme, neboť záleží na tom, ja-
kýma očima na ně hledíme. Povzdechl si při tom: „Jak ukrutně 
veliká a složitá, jak prostorná je skutečnost, když v ní je dost místa 
pro tolik různých interpretací! (…) Poznáváme svět skrze to, co jsme 
sami, a poznávajíce svět objevujeme sebe samotné.“ Vyznat se v této 
„mnohosti“ a vytvořit z chaosu epistemologických otázek hierar-
chický řád přenositelného, tj. objektivního poznání, je právě úko-
lem vědy, kterou lze zjednodušeně popsat jako systematické po-
znávání oné skutečnosti (bez ohledu na to, co se tím vlastně míní), 
prováděné na základě rozumu (racionalita) a zkušenosti (empirie).

Základem vědeckého přístupu je tzv. vědecká metoda, tj. sy-
stém analytického rozložení zkoumaných jevů na prvočinitele 
s určitelnou pravdivostní hodnotou, jež nám pak zpětně dovolují 
analyzovaný jev nebo proces relativně přesně uchopit. Cílem vědy 
je objektivní, tj. na subjektu nezávislé poznání okolního světa, je-
hož se věda snaží dosáhnout přísně definovaným postupem tázá-
ní a odpovídání. Jinými slovy, věda se snaží alespoň částečně řešit 
Čapkovo dilema: třídí poznávanou skutečnost do objektivních ka-
tegorií a zaručuje, že přinejmenším v některých případech se jabl-
ka nebudou plést s hruškami a kozy s vozy.
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od hodináře k hodinářům

Otázka čím začít je jednou z nejfundamentálnějších otázek 
vůbec. Stojí v počátku všeho – a sama se na počátek ptá. Je snadné 
ji formulovat, ale těžké na ni odpovědět. Čím začít? Lze vůbec 
odpovědět na otázku čím začít? A je vlastně nutné na tuto otázku 
odpovědět?

Zdeněk Kratochvíl

Kořeny současné, tzv. novověké vědy, kterou pozitivismus 
19. století hrdě vystavil na epistemologický piedestal poznávání 
okolního světa, jsou samozřejmě mnohé (Henry 2008) a sahají do 
různých hloubek historického půdního profilu. Připodobníme-li je 
k  allorhiznímu kořenovému systému například takového topolu, 
pak stejně jako u topolu můžeme konstatovat pouze to, že je jich 
mnoho a sahají velmi hluboko. Přidržíme-li se nicméně tohoto po-
dobenství, i zde lze rozlišit kořen hlavní a kořeny vedlejší – ales-
poň pro účely deskriptivní historiografie. Základem novověkého 
vědeckého přístupu jsou v podstatě dvě věci: Descartova reifikace 
přírody jejím kategorickým rozdělením na věci myslící a věci roz-
prostraněné a Galileova metafora o Knize vesmíru.

Rozpravou o metodě a dichotomií res cogitans versus res ex-
tensa (poprvé vydáno v roce 1637, zde využit český překlad z roku 
1992) začíná subjekt-objektové rozčlenění veškerých jsoucen včet-
ně živých organismů, které se epistemologickým systémem vědy 
táhne jako Ariadnina nit až do dnešních dnů. Díky své metodické 
skepsi, jež ho přiměla rozpitvat svět na „jasné a zřetelné“, položil 
Descartes základy pro matematizaci přírody, respektive redukci 
světa na rozprostraněnost a pohyb − jinými slovy kvantitu, typicky 
graf z naměřených, především ale měřitelných hodnot, které se sta-
ly páteří moderní vědy (Neubauer 2002a). Galileova známá pasáž 
o Knize vesmíru potom stojí u počátků představy o tom, že takto 
a jedině takto lze přírodu pochopit: zcela bezelstně legitimizuje po-
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zvolnou a  nereflektovanou záměnu redukcionismu metodologic-
kého za redukcionismus ontologický (Staune 2006):

Filosofie je vepsána do této obrovské Knihy (kterou myslím vesmír), 
jež je neustále otevřena našemu pohledu. Tuto knihu však nelze 
pochopit, dokud se nejprve nenaučíme rozumět jejímu jazyku, číst 
znaky, jimiž je psána. Je psána matematickým jazykem a jejími 
znaky jsou trojúhelníky, kruhy a jiné geometrické obrazce; bez nich 
je nemožné porozumět slovům. (Podle Markoš 2003: 76).

Studium a skutečné pochopení světa, pozemského stejně jako 
v případě astronomie toho nebeského, vyžadovalo čtení „Knihy“ 
přírody i  čtení Písma, a  to k  větší slávě Boha-stvořitele, později 
vnímaného jako Boha-konstruktéra (Rossi 2001), jehož velikost, 
moudrost a všemohoucnost všichni spatřovali nejprve v matema-
tické dokonalosti mechaniky (jak ji rozpracovali Galileo, Descar-
tes, Newton a jiní) a později ve fascinující teleologické nádheře ži-
vého světa. Svého vrcholu, přinejmenším v kontextu biologie, došla 
tato myšlenka na počátku 19. století v přírodní teologii W. Paleyho 
(Bowler & Morus 2005), jenž ve svém stejnojmenném díle z roku 
1802 poprvé uvedl v život metaforu živých organismů jako hodi-
nek, tj. stroje, který sám sebou implikuje svého tvůrce − hodináře.

Tato teistická metafora se paradoxně stala zárodečným zrn-
kem písku pro perlu moderního evolučního myšlení, a  to v  tom 
smyslu, že představy transcendentálního hodináře, stojícího mimo 
prostor a čas, jsme se vlastně nikdy nezbavili. Jakási vrozená, ar-
chetypální představa o časově bezrozměrném, stále trvajícím a pů-
sobícím na svět odkudsi zvnějšku nás na naší cestě za poznáním 
provází jako škodolibý jungovský stín – a neopouští nás ani v rá-
doby hermetickém prostředí vědy, kde ji potkáváme v podobě ne-
měnných přírodních zákonů. Ať už je hodinář vidoucí a všemocný 
jako v případě Boha, nebo slepý a omezený jako v případě přírod-
ního výběru (Dawkins 2002), vždy je to entita vystupující a jedna-
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jící mimo vlastní scénu, tedy prostor a čas – přinejmenším mimo 
prostor a čas živých bytostí, které tvoří. Snaha pojmout celou meta-
foru jinak a posunout těžiště zárodečné, tvořivé aktivity do centra 
dění, tj. na samotné organismy, většinou ústí do vědou odmítnuté-
ho vitalismu, neboť naráží na odvěký problém definice oné „aktivi-
ty“, jež je pro řadu myslitelů úzce spojena s otázkou vědomí.

dvě tváře matematiky

Vraťme se však k prohlášení, že základem novověké vědy je 
metodologický redukcionismus, vycházející z  matematizace pří-
rody. Lpění na matematickém popisu je pro vědu typické a dobře 
obhajitelné: je to jediný způsob, jak přírodě, jejíž podstatou je ne-
ustálá proměnlivost (přesně podle etymologického základu slova, 
pramenícího z řeckého pojmu fysis, jež je předobrazem latinského 
výrazu natura), navléci svěrací kazajku, na chvíli ji znehybnit, a te-
prve tak si ji moci prohlédnout. Není náhodou, že chtějí-li biolo-
gové něco poznat, musí to obvykle nejprve chytit, usmrtit, rozřezat 
a zafixovat. Jak ve své knize Jazyk matematiky – jak zviditelnit nevi-
ditelné napsal Keith Devlin (Devlin 2002), matematika je sofistiko-
vaná, krásná věda, jejímž nejlepším popisem je snad právě tvrzení, 
že našim očím zpřístupňuje to, co je na první pohled neviditelné –  
a tedy principiálně neexistující.

Podstatou poznávacího procesu je tvorba analogií neboli 
příměrů, přičemž možnosti výpovědí o  libovolných dvou enti-
tách jsou úměrné tomu, kolik nalezneme souměřitelných charak-
teristik. Matematika v Descartově provedení dala všem jsoucnům 
jasný atribut: rozprostraněnost v geometrickém prostoru. Vše lze 
vposledku převést na velikost úseček, které pak již lze navzájem 
poměřovat, dávat do vztahů − a  vytvářet tak (eo ipso relativní; 
relace = vztah, poměr) soudy o  poznávaných objektech. Mate-
matika a  její uvědomělá aplikace na přírodu nám dává mocný 
aparát k uchopování věcí − přinejmenším některých jejich vlast-
ností −, jehož největším přínosem je přitom fakt, že je přenositel-
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ný, tzn. objektivní (Daston & Alison 2007). Friedrich Nietzsche 
(2001) napsal, že chceme „jemnost a přísnost matematiky vpravit 
do všech věd, pokud je to jen možné, a to nikoli ve víře, že tímto 
způsobem věci poznáme, nýbrž abychom tím určili svou lidskou 
relaci k věcem. Matematika je takto pouze prostředkem obecného 
a posledního poznání člověka“.

Je si však nutné uvědomit, že matematizace není samoúčel-
ná: je pouze nástrojem poznávání skutečnosti, nikoli skutečností 
samotnou. I zde nám může být pro hlubší pochopení nápomocný 
etymologický rozbor samotného slova matematika, o jehož půvo-
du Filip Grygar napsal:

Matematika pochází z řeckého výrazu Ta mathemata, což 
doslovně překládáme jako to, čemu lze vyučovat. Avšak 
mathemata – matematično je „na“ věcech, co vlastně už známe, 
co tedy nezískáváme teprve z věcí, ale co si jistým způsobem sami 
přinášíme s sebou. Mathemata, to předem známé či vždy-již- 
-známé, je např. na stromu to stromovité, na živém to živé, na věci  
to věcné, na člověku to člověčí… Při setkání s věcmi dopředu vím 
a beru na vědomí, co věc jest. Toto předporozumění si tedy již 
přináším s sebou a teprve potom mohu nějakou věc nebo živočicha 
zkoumat. Čili nelze zkoumat rostlinu, buňku, genetickou informaci 
nebo atom, aniž bych předem nevěděl, co je v nejobecnější rovině 
rostlina, buňka, gen, informace nebo atom apod., a právě antika 
měla o tomto apriorním vždy-již-známém svoji obdivuhodnou 
vědu, matematiku. (Grygar 2006: 76–77)

deus ex/et machina

Novověká věda má tedy své počátky v  matematice a  fyzice 
17. století a opírá se o díla takových myslitelů jako Galileo Gali-
lei, René Descartes a  Isaac Newton. Symbolem systematického, 
přesného a především reprodukovatelného pozorování a poznávání  
se brzy stala právě fyzika, podpořená matematickým aparátem.  
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Expanzivní rozmach klasické mechaniky v 19. století a fenomenál-
ní přenos poznatků základního výzkumu do aplikované sféry byl 
legitimizací autenticity takového poznání a vedl k přirozené před-
stavě, že veškerá skutečnost je ze své povahy snadno vysvětlitelná 
na bázi osvědčeného modelování mechanistické fyziky.

Všeobecný entuziasmus, plynoucí z  evidentně vzcházejících 
a nadcházejících možností poznání a poznávání (a to zdaleka nejen 
vědeckého), svým způsobem vlastně konečně naplňujících přísliby 
nedávného osvícenství, vedl ke zcela pochopitelné snaze spatřovat 
svět jako jeden velký a neuvěřitelně komplikovaný mechanismus − 
obří a dokonalé hodiny, jakýsi orloj světa. Takový stroj však musí 
mít z podstaty takového podobenství i svého konstruktéra, jehož 
reprezentací a  projevem sám je, a  tím byl samozřejmě Bůh. Je  
ovšem nutno připomenout, že až do konce 19. století, které zažilo 
příchod a bouřlivé (v obojím smyslu) přijetí Darwina, byla společ-
nost jako celek hluboce věřící, a to včetně těch myslitelů, kteří se 
významnou měrou zapsali do počátků vědy (dnes na náboženství 
zcela nezávislé).

Mechanismy přírody byly důkazem a projevem Boží existence 
a fyzika byla nejlepším způsobem, jak blíže poznat a tím de facto 
uctít a oslavit Jeho práci. Mezi „vědeckým“ výkladem světa a jeho 
současným pevným zakotvením v Bohu jako aristotelovské prvot-
ní příčině všech věcí, prvním hybatelem, jenž je sám nehybný − 
dokonalý a úplný původce smyslu a účelu –, nebyl naprosto žádný 
rozpor, naopak: Bůh skvěle doplňoval a  víceméně vlastně vůbec 
umožňoval kauzální řetězec příčina-následek, vůdčí logický prin-
cip, na kterém byla a je věda jakožto kognitivní poznávací proces 
postavena.

heuréka: mechanicismus jako heuristika

Ideál mechanického světa jako vědeckého obrazu skutečnosti 
v zásadě trvá dodnes, ač sama fyzika, která jej zavedla, podstoupila 
již ve 30. letech 20. století zásadní proměnu a myšlenkový posun, 
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a to díky objevu a všeobecnému uznání kvantové mechaniky,1 kte-
rá ji začala od naivního mechanicismu vzdalovat. Poslechněme si 
například 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 2004a)

Pohozený starý štít vědy v podobě mechanistického modelo-
vání okamžitě chtivě zvedly a hrdě vystavily na odiv ostatní vědní 
disciplíny v čele s biologií, která jej navíc, obtížena jakýmsi onto-
logickým dluhem Charlese Darwina – jenž ji v dobách její největší 
slávy (rodící se fyziologie byla tehdy mechanistickou vědou par 
excellence) na čas postavil svým požadavkem historicity, jedineč-
nosti, neopakovatelnosti a náhody mimo stav rytířský –, pozvedla 
před oči s přímo tvrdošíjnou zarputilostí. Mechanistická biologie 
dosáhla svého vrcholu vznikem a rozvojem molekulární biologie, 
jež otevřela zcela novou dimenzi biologického poznání. Nadšení 
z jednoduchých kauzálních řetězců a velká očekávání vkládaná do 
sekvenování genomů, jež se staly jakousi sekulární náhražkou Pís-
ma, zchladily až poznatky dvou posledních desetiletí, které ukázaly, 
že modely, jež dosud používáme, jsou možná až příliš jednoduché. 
Stejně jako fyzika si tak i biologie musela uvědomit, že heuristika 
mechanistického modelování je sice užitečná, ale s nárůstem po-
znatků, které má vysvětlovat, už nám zkrátka nestačí.

—1 Kvantovou hypotézu uveřejnil Planck v  prosinci roku 1900, ovšem až po pěti le-

tech potvrdil její věrohodnost Einstein, když na jejím základě objasnil fotoelektrický jev 

a specifické teplo pevných těles. Teprve roku 1911 odvodil Rutheford svůj model atomu. 

Bezrozporný výklad kvantové teorie se pak datuje jarem 1927, tzv. kodaňským výkladem.
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  1.2   biologie v kontextu novověké vědy

biologie jako objektivní věda

Jsem přírodozpytec, důstojný příteli. Víra v zázrak je mi na hony 
vzdálená.

 Franz Werfel, Píseň o Bernadettě

Každá věda je ustanovena svým předmětem studia – jak jinak než 
objektivně určeným. Komplementárně je to však i sama vědní disciplí-
na, která předmět svého studia definuje − a tím jej de facto ustanovuje 
jako objektivně existující. Biologie jako věda o živých organismech je 
toho krásným příkladem. Jako samostatná věda se etablovala až rela-
tivně pozdě, na sklonku 18. století. V té době přichází Lamarck se svou 
teorií postupné transformace, jež bývá často pokládána za první uce-
lenou vývojovou teorii. Ačkoli z dnešního pohledu Lamarck možná 
nebyl dobrým vědcem (Rádl 2006a: 370), přece svým dílem završil ja-
kýsi fázový přechod vnímání živého: na rozdíl od chemických prvků, 
minerálů či dokonce přírodních zákonů, které se nevyvíjejí a jsou stále 
tytéž, se živé bytosti přizpůsobují a především zdokonalují. Jsou tedy 
jinými jsoucny než ostatní a vyžadují zvláštní přístupy – tj. je splněn 
primární požadavek objektu studia.

Zkoumání živého a  poznatky o  živé přírodě byly odedávna 
nedílnou součástí lékařství, které však (nikoli pejorativně) není 
a nikdy nebylo žádnou „logií“, nýbrž tradiční naukou. Post factum 
onoho „zlogizování“ je však nutno tyto poznatky vtěsnat do rám-
ce definovaného jádrem, kterým mají být živé bytosti. Není ovšem 
vůbec snadné vyhmátnout něco specificky živého, jakýsi etalon 
biologie. Živým se zdá být vše (hylozoismus), anebo naopak zhola 
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nic (novověký mechanicismus). Novověk si žádá předmět, zaměni-
telnou položku, a biologie mu jej sotva nabízí, coby sbírka účelnos-
ti v přírodě: nepopiratelná autonomie života zlolajně našeptává, co 
Kant vyjádří slovy, že žádný „Newton života“ nebude (Kant 1975: 
191). In medias res, tedy jak živé udělat objektivně poznatelným, 
přispěla koncem 19. století buněčná fyziologie a o několik dekád 
později zvláště molekulární biologie.

Slovo biologie jako termín zavedl J. B. Lamarck počátkem  
19. století. Etymologie slova je výstižná a  dobře vědom si jí byl 
i Lamarckův současník Treviranus, který toto označení použil ne-
závisle na něm. Treviranus prohlásil, že cílem biologie je popsat 
„různé formy a projevy života, podmínky a zákony, jakými se ten-
to úkaz života řídí, a  příčiny, jimiž je ovlivňován“ (Treviranus in 
Rádl 2006a: 348), a začíná – jak jinak než hledáním definice života. 
Snaha o definování života jakožto základního předmětu studia celé 
vědní disciplíny je úběžníkem snažení mnoha generací, k  jejímu 
naplnění se však zatím blížíme pouze asymptoticky. Zpředmětnění 
čehosi tak proměnlivého a zjevně účelového a harmonického, jako 
je život, je totiž nadmíru složitým metodologickým oříškem: každá 
definice vyžaduje redukci, ovšem jak redukovat život, to je otázka 
vpravdě hamletovská.

život jako objektivní kategorie

Tváří v  tvář posunu ostatních přírodovědeckých disciplín, 
především fyziky, čelila biologie vážnému problému. Status no-
vověké vědy na jedné straně tlačil nůž do zad vitalismu, který se 
v průběhu 18. a 19. století ustanovil jako opozice mechanicismu, 
jenž ovšem sám o sobě na definici života nestačil. Problém „něčeho 
navíc“, co se nedalo zahrnout do rámce oficiální empirické vědy, 
trval víceméně až do metodologického převratu po druhé světové 
válce, kdy na pole biologie vstoupili fyzikové, 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 bu-
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diž M. Delbrück či F. H. C. Crick. Metoda černé skříňky jim umož-
nila ptát se opět descartovsky: vstupy si lze vymýšlet a výstupy mě-
řit (Neubauer 2004a). Společně s objevem struktury DNA, jehož 
důsledkem byl vznik molekulární biologie, a později Monodovým 
pojmem gratuity, manifestujícím na příkladu allosterie (Fenton 
2008) skrze neexistenci nutného vztahu mezi specifičností inter-
agujících systémů a  jejich následnou funkcí princip „everything 
goes“, se biologii znovu podařilo úspěšně se naroubovat na mo-
delový základ reduktivního mechanicismu. Biologie sice život ne-
dokázala definovat, neboť gordický uzel jeho přesné definice spo-
lehlivě lámal jeden meč důvtipu za druhým, dokázala však tento 
problém obejít a vytvořit objektivní metodiku pro studium dílčích 
problémů. Ohledně teoretického konceptu života nezbylo obecné 
biologii nakonec nic jiného, než pokusit se o definici výčtem – ale 
ani zde nebyla situace o mnoho růžovější.

V současné době se život zpravidla definuje výčtem vlastností, 
které jsou považovány za zásadní, jako např. metabolismus, růst, 
přizpůsobivost, dráždivost, schopnost homeostáze a  především 
reprodukce (replikace sama sebe). S výjimkou posledního se však 
vše zdá být podmíněné a kontextově vázané. Jedním z podstatných 
rysů života je snižování entropie; zde není nezajímavé povšimnout 
si paralely s mytologicky neobjektivní definicí života jako něčeho, 
co se staví na odpor smrti, přeformulované do podoby života jako 
něčeho, co se staví na odpor druhému termodynamickému záko-
nu. Navzdory heroickému úsilí však žádnou univerzální definici 
života dosud nemáme – a je otázkou, zdali je možné ji vůbec najít. 
Přehled asi šedesáti pokusů o ni od různých autorů viz u Barbie-
riho (2006). Definice starších autorů obsahují snahy o všezahrnu-
jící princip, současnost na tuto strategii rezignovala a  naopak se 
snaží o jednoduché a výstižné popisy, ovšem vždy ad hoc.

Příkladem nechť je definice života pro NASA od Geralda Joy-
ce z roku 1994, podle níž je život samopodpůrný systém schopný 
prodělávat darwinovskou evoluci (in Barbieri 2006). Biologii budiž 
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útěchou, že navzdory efemérnímu předmětu studia se, podle výše 
uvedené definice, navrátila do skutečných rozměrů svého jména, 
neboť darwinovská evoluce je nepopiratelným způsobem histori-
citou, příběhem, tedy tím, co ve skutečnosti znamená řecké bios: 
život ve smyslu příběhu a osudu.

proč je nutné definovat život: otázka původu

Otázka definice života je přitom úhelným kamenem celé bio-
logie, protože jednak stojí v základu metodologického imperativu 
požadujícího alespoň rámcovou orientaci v představě o tom, co je 
zkoumaným předmětem dané vědy, a jednak v době po Darwinovi 
vyjadřuje nutnost domyslet koncept evoluce do jeho intuitivního 
konce: pochází-li život z jednoho společného zdroje, pak co vlastně 
bylo tím primitivním cosi, co už bylo živé? Otázky, co je život a jak 
život vznikl, jsou tedy komplementární a  jedna bez druhé nemá 
plnohodnotný smysl (Peretó 2005).

Hlavní potíž při definování života leží především v tom, že tako-
vé definice jsou v zásadě dvojího typu: buď deskriptivní (ty jsou sice 
relevantní, ovšem principiálně nedostatečné), nebo esencialistické. 
Ty navrhují spoustu „jádrových“ vlastností, jenže nemáme žádné 
vodítko k  rozhodnutí, jak navzájem tyto vlastnosti souvisejí, jaký 
mají vztah jedna k druhé a jaká je zde hierarchie – a proto ani, zda 
náhodou nejsou nějak redundantní. Navíc obecná definice by měla 
zahrnovat most mezi fyzikálně chemickou a biologickou fenomeno-
logií (Ruiz-Mirazó et al. 2004), respektive měla by nějak reflektovat 
mnohaúrovňovost (Zhuraviev & Avetisov 2006) fenoménu života 
a shrnovat v sobě popisy z různých hladin včetně té čistě biologické 
(tzn. zohlednění informačního aspektu a práce s významem).

Taková definice by měla splňovat pět znaků (Ruiz-Mirazó et 
al. 2004):

1) musí být soudržná se známými fakty;
2) musí být neredundantní a vnitřně konzistentní;
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3) musí mít konceptuální eleganci a velkou vysvětlovací sílu;
4)  musí být univerzální – tj. musí řešit odvěký problém náho-

dy a nutnosti;
5)  a nakonec musí být minimalistická, ale přitom dostatečně 

specifická.

Maynard-Smith a Szathmáry (1995) rozeznávají dvě možnos-
ti, jak přistoupit k definování živého, v podstatě se držící dicho-
tomie fenotyp vs. genotyp. Fenotypický přístup k  definici života 
předpokládá, že daná entita je živá, pokud má části nebo „orgány“, 
které vykonávají nějakou funkci. W. Paley postavil svou předsta-
vu mechanistické přírody právě na tomto předpokladu. Nesnáz je 
v  tom, že ne všechny samoregulující se stroje a  podobné zjevně 
teleologické systémy jsou živé. Dnes díky pokroku genetického in-
ženýrství a počítačových věd stíráme velice zajímavým způsobem 
rozdíly mezi takovými pojmy jako umělý život a  stroj (Deplazes 
& Huppenbauer 2009), a je tedy otázka, kde je ona hranice a jestli 
vůbec existuje – může to být dost dobře škála, na níž jsou hranice 
přechodu určovány arbitrárně a ad hoc.

Alternativním přístupem je definovat jako živé ty entity, které 
mají vlastnosti množení, proměnlivosti a  dědičnosti. Logika tohoto 
přístupu je v myšlence, že takové systémy mohou podléhat evoluci 
přírodním výběrem a mohou tak získávat funkční adaptace. Zajíma-
vé je, že mezi jinými se často setkáváme s kategorickým tvrzením, že 
život nelze uvažovat bez (i) genetického materiálu a (ii) darwinovské 
evoluce (Lazcano 2007) – přitom při hlubší úvaze je ale zcela evi-
dentní, že takové zásadní fenomény jako symbiogeneze či horizon-
tální genový transfer se přes svůj velký význam do klasické darwi-
novské (přinejmenším neodarwinistické) evoluce nevejdou a jistým 
způsobem ji překračují. V podstatě tak k definici života existují dva 
přístupy, jeden založený na fenotypu a druhý na dědičnosti.

Problém definice života je ožehavým tématem biologů již vel-
mi dlouho a výsledky jsou více než diskutabilní, i když téměř vždy 
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přinejmenším inspirativní (Deplazes & Huppenbauer 2009; Schul-
ze-Makuch 2008; Lazcano 2007; Zhuraviev & Avetisov 2006; Ruiz- 
-Mirazó et al. 2004; Dix 2002; Korzeniewski 2001). V pozadí tak 
zůstává především otázka, proč je vlastně nějaká definice potřeba 
a proč bychom se o ni měli pokoušet. Odpovědí je, že dokud ne-
budeme schopni nějakým komplexním způsobem popsat a forma-
lizovat principy zakládající fenomén života, nebude možná žádná 
obecná teorie biologické organizace a biologie obecně.

S životem to zkrátka není vůbec jednoduché – a jedním z hlav-
ních důvodů, proč tomu tak je, je to, že při jeho studiu se nám pod 
nohy plete ve vědě zcela neobvyklý pojem: význam.

biologie jako specifická věda operující s významem

Vrátíme-li se ke zmiňovanému Galileově citátu o Knize ves-
míru, biologie − a uvažujme nyní jako pars pro toto biologii mo-
lekulární – se snaží číst znaky, jimiž je tato kniha psána, a snaží se 
o to velice poctivě a efektivně. Přidržíme-li se však daného příměru 
v  jeho plném rozsahu, je nutné si uvědomit, že znaky či abeceda 
sama o sobě k plnému porozumění jazyku nestačí. Znaky a jejich 
vzájemná syntax, tj. gramatika, jsou jen jednou dimenzí přiroze-
ného jazyka. Přečtení jednoduché věty má k pochopení frazému či 
Shakespearova verše ještě pořád hodně daleko − a není důvod do-
mnívat se, že ona Kniha přírody je banální slabikář bez významové 
pestrosti právě takových prvků jazyka, jež vznikají na základě ko-
lektivní historické konvence a sjednávání, tj. evoluce. Rozdíl mezi 
redundantním opakováním určitých motivů a anaforou, epiforou 
či epanastrofou nebo mezi „koktavými“ úseky DNA a aliterací či 
epizeuxis je velmi hluboký, a přeci relativní: existuje jen tehdy, když 
jej někdo jako diferenci vnímá, tedy interpretuje.

A právě zde se dostáváme ke zcela zásadnímu faktu. Jakkoli 
je biologie vposledku převoditelná na fyzikálně-chemické princi-
py vyjádřitelné matematickým zápisem, do jejího hájemství patří 
něco, s čím tyto disciplíny zacházet nemusí (a proto ani neumí), 
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naproti tomu pro biologii je to určující a specifické: význam. Prv-
ní náznaky této skutečnosti se začaly rýsovat již v první polovině  
20. století skrze vznikající teorii systémů, postavenou na nově se 
rodící vědě: kybernetice. Kybernetika obohatila biologii o  velice 
důležitý prvek: zpětnou vazbu. Následné formulování teorie infor-
mace a zjevná analogie se zcela zásadními rysy živých organismů, 
tak jak je objevila během 50. a 60. let molekulární biologie, vedly 
k nadšené inkorporaci pojmu informace do biologických věd. Na-
vzdory všeobecnému entuziastickému přijetí informace do náruče 
biologů ovšem došlo k podcenění komplementárního fenoménu, 
kterým je právě význam. Jakákoli informace je informací až v sou-
vislosti s tím, kdo ji jako takovou rozpozná, a tudíž musí nést pro 
příjemce význam.

Biologie je oproti fyzice obohacena o zásadní rozměr: rozměr 
významový (to je ona zjevná účelovost a harmonie přírody). Fyzi-
ka či chemie si vystačí s popisem abecedy a jednoduché gramatiky, 
ale nemusí se zabývat významem: nemusí se snažit porozumět té 
dimenzi jazyka, která se projevuje právě až v  případném frazému 
či Shakespearově verši. Holovětami se sice dá domluvit, ale jistě si 
nikdo netroufne tvrdit, že skrze ně pochopíme podstatu jazyka – čte-
nář mající v paměti jazykovou stránku našeho národního obrození 
jistě hloubku takového výroku pochopí. Chceme-li tedy porozumět 
Knize přírody, býti biologem je (dovolím si malou parafrázi Seiferta) 
cosi jako býti básníkem: i zde platí, že překvapivá metafora je víc než 
zlatý prsten na ruce. V biologii více než kde jinde.

problém determinismu − důsledky pro koncept evoluce

Organismy jsou komplikované okruhy vzájemných vazeb, 
mezi kterými funguje čilý informační tok. Komplexní studium 
takových systémů je značně nesnadnou záležitostí, proto se dílčí 
biologické disciplíny logicky omezily na studium vybraných izo-
lovaných podsystémů, konkrétních informačních drah a  jejich 
proximátního významu v nejbližším nadsystému (Neumann-Held  
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& Rehmann-Sutter 2006). Jakékoli ucelenější zhodnocení významu 
jako veličiny je zde ztíženo už samotnou skutečností, že význam  
coby vědecký pojem není dosud řádně definován – neboť exaktní 
a empirické vědy jej dosud nikdy nepotřebovaly.

Přitom právě zde se reflexe specifických rozměrů biologic-
kých věd roubuje na dosud výlučně používané a jedině přípustné 
funkční modely reduktivního mechanicismu převzaté z  klasické 
mechaniky, jak jsme o nich hovořili výše. Význam jako přírodní 
vědou nedefinovaný koncept byl marginalizován a odstrčen do po-
zadí, zatímco informační rozměr byl vměstnán do matematických 
mantinelů kódu, kde důležitými principy jsou pouze samotná exi-
stence informace, její transformace v kódovacím jazyku a její ná-
sledný přenos; s tím lze pracovat klasickou legitimizovanou meto-
dologií a případné ostatní dimenze (pokud jsou principiálně vůbec 
připuštěny) jsou opomíjeny jako nedůležité. Legitimizací takového 
přístupu je pak, stejně jako v případě fyziky 19. století, fascinující 
míra zpětné aplikace takovýchto modelů; asi nejlepším příkladem 
je genové inženýrství.

Z teorie systémů (von Bertalanffy 1969) a teorie informace tak 
během 60. let minulého století vzniklo podhoubí, z nějž vyrašila 
reformulovaná podstata mechanicismu v podobě genocentrického 
pohledu na svět živých organismů. Naivní redukcionismus došel 
svého vrcholu především v dlouho uplatňovaném názoru, že geny 
jsou základní a postačující úrovní popisu, která s konečnou plat-
ností definuje úrovně ostatní. Tento názor je dobře pochopitelný 
a  do značné míry obhajitelný, jeho bezmyšlenkovité uplatňování 
ad absurdum však vedlo k jednomu z velkých problémů současné 
(evoluční a teoretické) biologie jako obecné vědy o životě a živých 
organismech, a to sice k interpretačnímu posunu ve výkladu genů 
jako inertních a vše ovlivňujících jednotek ve smyslu Mendelových 
vloh. Takové geny nemají původ, historii a v podstatě ani budouc-
nost, neboť časová dimenze a  trajektorie jejich existence je vždy 
odvoditelná z  jejich deterministického charakteru. Nedojde-li 
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k nepředvídatelné změně, tj. chybě, resp. mutaci, celý systém lze 
mapovat od začátku do konce. Problematika takového přístupu 
začne být zjevná až v souvislosti s evolucí, neboť ta je v takovém 
světě v zásadě pouhým omylem, který je nutno odvysvětlit, a nikoli 
imanentní vlastností života – evoluce zde pro život není samotnou 
substancí, nýbrž jen případkem, akcidentem.

Tento druh biologického determinismu úzce souvisí s  me-
chanomorfním reduktivním přístupem k organismům a v  jistém 
smyslu je jeho přímým následkem, i když z něj samozřejmě nijak 
nevyplývá. Bylo by chybou odmítnout tento přístup a priori jako 
chybný – má své opodstatnění, které vyplývá z heuristiky pro izo-
lovaný výzkum dílčích disciplín biologie. Přesto se zdá, že v ho-
rizontu obecné biologie jde spíš o  kontraproduktivní koncepci,  
která odstiňuje některé, přinejmenším potenciálně zajímavé, sku-
tečnosti; nehledě k tomu, že důsledky takového pohledu na živý 
svět domyš lené ad infinitum působí občas zbytečně šroubovaně 
v souvislosti právě s tím, co se jimi biologie jako věda snaží dekla-
rovat (viz všemožné debaty o evoluci vs. stvoření). Jinak řečeno, 
takovéto pojetí biologie staví evoluci na život jaksi zvnějšku, jako 
jakési lešení, jež není přímou součástí budované stavby.

Modelové metafory takového přístupu mají tu obecnou potíž, 
že u širší veřejnosti vždy implikují nějakého záhadného hodináře 
nebo zedníka – a byť za něj označíme přírodní zákony nebo pří-
rodní výběr, neměli bychom zapomínat, že evoluce jako taková je 
výslednicí sil abiotických i biotických: to jest, ať se nám to líbí nebo 
ne, živé organismy na svou vlastní evoluci spolupůsobí. Nejde při-
tom ani o revitalizaci vitalismu, ani o podsouvání vědomí tam, kde 
nemá co dělat. Jde o pouhé konstatování, že živé organismy jakožto 
zpětnovazebné systémy žijící v konkrétním prostředí vždy spolu-
působí na směr své další evoluce a jsou proto do jisté míry samy 
zodpovědné za její další průběh. Lze tak říci, že evoluce je jejich 
vnitřní bytostnou charakteristikou (viz zmíněná definice života  
G. Joyce).
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Jakkoli je biologický determinismus v obecném modelování 
živých organismů zavádějící, prokazuje nám mimo svou dílčí heu-
ristickou hodnotu další službu: nepřímo nás upozorňuje na jeden 
velmi důležitý prvek, jímž je časová provázanost živých systémů, 
zajišťovaná dědičností. Bez ohledu na to, zda či do jaké míry je tato 
časová provázanost deterministická, specifickým rysem života je 
kontinuita a návaznost, což je alfou a omegou jak deterministic-
kých konceptů vyvíjejícího se replikátoru, tak tzv. otevřených kon-
ceptů autonomní evoluce souvisejících s vyvíjející se interpretující 
komunitou (biologickým druhem), svázanou historicky ustálený-
mi konvencemi.

constraints, trade off a optimalizace modelů

Biologie je zřejmě nejdiverzifikovanější vědou, jakou si lze 
v  současnosti představit. Záběr všech biologických disciplín jako 
celku je skutečně velkolepý: biologem je biochemik nebo virolog, 
studující makromolekulární buněčné komplexy, i  ekolog nebo 
zoolog zabývající se globálním rozšířením kytovců. Fantazii se tu 
meze skutečně nekladou, neboť živé je téměř vše okolo nás (za-
pomeneme-li na chvíli na eukaryotický šovinismus a zaměříme-li 
se i na prokaryota a viry ‒ ačkoli o jejich „živosti“ se stále vedou 
debaty), a  co živé není, na to život nějakým způsobem působí. 
Přes tuto různorodost, jež je vlastně základním atributem života, 
mají desítky biologických oborů jedno společné: předmět studia 
neboli právě život sám, jak jej nenápadně určuje etymologie slova 
biologie. Jako každá věda je tedy i biologie v podstatě definována 
a vymezena svým předmětem studia, ale platí to zjevně i vice versa, 
a to zde více než kde jinde: i sama biologie svým přístupem utváří 
a definuje přinejmenším vnímanou a reflektovanou povahu živých 
bytostí, kterými se zabývá.

Hovoříme-li o vědě, je dobré zamyslet se, co se tímto pojmem 
vlastně míní. Novověká věda, vystavěná na základech západní ev-
ropské civilizace, je fenomenálním epistemologickým konstruk-
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tem, jenž nás učí především klást si vhodné otázky, nejen na ně 
odpovídat. Je tedy pouze jedním z mnoha možných způsobů získá-
vání informací o světě, ve kterém žijeme, ačkoli bezesporu nejefek-
tivnějším. Její kořeny sahají relativně nehluboko: základ v podobě 
učení Galilea, Reného Descarta či Isaaca Newtona, dnes považova-
ných za nejvýznačnější osobnosti stojící u základů moderní vědec-
ké metody, byl položen až v průběhu 17. století.

Základním atributem vědy je kritérium objektivity a  axiom 
přenositelnosti poznatků. Není proto divu, že symbolem pro vě-
deckou metodu, pro přesné a především reprodukovatelné pozoro-
vání a poznávání, se stala fyzika, podpořená matematickým apará-
tem. Závratné úspěchy klasické mechaniky v 19. století nikoho ne-
nechaly na pochybách, že mechanický model světa je adekvátním 
popisem skutečnosti, a jeho primární metodologické pojetí začalo 
být nenápadně vytlačováno pojetím ontologickým. Mechanomorf-
ní redukcionismus vedl k sofistikovaným možnostem modelování 
a výzkumu ve všech přírodních vědách; jeho přímým důsledkem 
v biologii byl pak rozkvět molekulárních oborů a vznik mnoha no-
vých dílčích disciplín.

Potíž s biologií je přitom nejen v tom, že je tak neuvěřitelně 
rozmanitá, nýbrž především v tom, že musí nutně zacházet s úče-
lovostí, harmonií a významem (či, chceme-li, s kontextově vázanou 
informací v  autonomních systémech). Redukcionistická povaha 
vědeckého modelování tu slaví úspěch na izolovaných systémech, 
ovšem při pokusech o  panoramatický pohled náhle neví, kudy 
kam. V rámci jednotlivých disciplín se navíc často z metodologické 
redukce pro bono publico stává redukce ontologická, jinými slovy 
přestáváme rozlišovat mezi námi konstruovaným obrazem světa 
a světem samotným − a nezbývá než se ptát cui bono? Redukcionis-
mus jako vhodný nástroj poznávání světa je přitom samozřejmě 
nezpochybnitelný a jeho přínos nelze devalvovat, neboť sama bio-
logie na něm v první a především v druhé polovině 20. století vy-
stavěla monumentální pyramidu poznání od rozluštění struktury 
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DNA přes znalost genetického kódu až po fungování mnoha dějů 
na buněčné a hlavně molekulární úrovni.

Pes je zakopán v  tom, že v zápalu dílčích (nikoli ovšem ne-
významných) vítězství přestáváme občas reflektovat skutečnost, že 
mechanistický náhled na svět je pouze jedním z mnoha přístupů, 
jak svět modelovat, a tedy že pracujeme s pouhým modelem, ač-
koli třeba vynikajícím, a nikoli se samotnou ontologickou realitou. 
(Předpokládat a priori totožnost modelu a skutečnosti je chybou, 
na niž vždy čas od času někdo upozorní – Bateson 2006; Neubauer 
2004a, 2002b; Woese 2004a). To je důležité, neboť modely jsou od 
toho, aby se měnily podle potřeby (Kuhn 1997); domníváme-li se 
však, že něco je skutečností samo o sobě, cesta vědy končí, neboť 
není o  čem dál pochybovat. Výsledkem takového procesu petri-
fikace je nezpochybňovaná představa o  privilegované, univerzál-
ní úrovni popisu, na níž je jednou provždy s konečnou platností 
(z principu) definována sada položek i vztahů mezi nimi. Hledá-
ním univerzálního Kamene mudrců si sice značně zjednodušíme 
cestu, zato však před sebou zavíráme dveře sofistikovanějším mo-
delům, jež by nám mohly otevřít novou dimenzi poznání.

Pluralita názorů a přístupů, jak ostatně svou teorií vědeckých 
paradigmat ukázal Thomas Kuhn, není jen bezduchým dědictvím 
pozitivistického osvícenství, snažícím se pro obecné blaho zničit 
tu nejjednodušší možnou a  tudíž zdánlivě nejobhajitelnější myš-
lenku, že vše je převoditelné na jeden společný základ. Praktickou 
metodologii vědy lze krásně přirovnat například k histologickému 
barvení preparátů v mikroskopii: většina pozorovaných vzorků má 
totiž pohříchu tu vlastnost, že bez speciálního barvení na nich není 
vůbec nic vidět. Chce-li poznání lačný biolog přítomné struktury 
zviditelnit, musí je obarvit. A tady se dostáváme k peprné svízeli: 
způsobů, jak daný preparát obarvit, je totiž celá řada. Navzájem 
jsou jen těžko porovnatelné, neboť každý typ barvení zvýrazní jiné 
struktury a univerzální barvení naopak nikdy neodhalí vše. Je tak 
na arbitrárním zhodnocení většinového proudu výzkumníků, co je 
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důležité a co již nikoli. Problém je, že představy toho, co je zásadní 
a co naopak marginalita, se v průběhu času mohou měnit, a to ještě 
optimisticky předpokládáme, že nám použitým typem barvení ne-
uniká něco, co by nemělo.

Metodologie biologických věd tak vlastně velmi hezky kopíru-
je evolučně-ekologické principy operující se třemi důležitými poj-
my: constraints (omezení), trade-off (něco za něco) a optimalizace. 
Constraints, tj. v tomto případě omezení v tom, co je nám viditelné 
a co skryté, vyplývají z toho, jaké modely pro vysvětlování daných 
jevů nebo procesů používáme (v  naší analogii jde o  konkrétní 
histologické barvičky), a  následně pak nutně nastavují trade-offs 
mezi dílčími částmi těchto modelů a  samotnými výstupy – tedy 
vzájemnou vazbu mezi tím, co nám model řekne a co nám vůbec 
je schopen říct. (Jinými slovy: tím, že se zaměříme na jednu věc, 
ztrácíme ze zřetele druhou – takový malý biologický princip ne-
určitosti.) V rámci takto získaných výsledků pak přichází na řadu 
nezbytná optimalizace takto získaného obrazu světa s empirickými 
skutečnostmi. Výsledkem jsou různá paradigmata a různá vidění 
skutečnosti, nikdy však skutečnost sama. V  případě biologie jde 
o zvlášť netriviální upozornění, jež musíme mít neustále na zřeteli. 
Uvědomíme-li si to, můžeme směle pokračovat dál.
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Technologický pokrok a rozvoj celé řady experimentálních 
technik zapříčinil v průběhu 20. století masivní adaptivní radia-
ci nejrůznějších podoborů, výsledkem čehož je fakt, že biologie 
jako souhrnná věda zahrnuje celou škálu více či méně samostat-
ných disciplín. Vznik a  diferenciace tolika nových podoblas-
tí zapříčinily na první pohled nesourodost biologie jako celku, 
exponenciální nárůst poznatků na všech úrovních pak přisoudil 
rovině obecné biologie v  podstatě triviální rozměr. Posledním 
společným jmenovatelem celé vědy jakožto koherentního systé-
mu znalostí zůstal už jen společný předmět studia, jímž je život 
a jeho obecné charakteristiky, přičemž tou zdaleka nejdůležitěj-
ší je schopnost procházet evolučním vývojem. Teorie evoluce je 
proto ústředním a zcela nepostradatelným konceptem, rámcem 
sdružujícím všechny dílčí disciplíny do vzájemně logicky prová-
zaného celku.

Evoluční biologie si je této důležité svorkovací funkce vědo-
ma, byť spíše na jakési podvědomé úrovni. Právě z toho důvodu 
jsou petrifikované vzorce chápání evoluce dobrým příkladem 
paradigmatu, kterým je nesnadno zahýbat. Důkazem budiž ve  
výročním roce 2009 vzkříšená zarputilá debata na téma darwinis-
mus vs. ideologie (Lewontin 1997), která se v zásadě nezměněna 
vrací jako bumerang na scénu již více než celé jedno století (např. 
sborník CEP 78/2009, podobně viz též Prostor č. 65/66, 2004). 
Neutuchající zájem o polemiku kolem darwinismu pramení prá-
vě z  podstaty toho, že darwinismus dnes zastupuje samo srdce 
evoluční teorie a coby soudobá představa o základních mechanis-
mech evoluce je v přeneseném slova smyslu centrálním pilířem 
celé biologie.
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  2.1   stručná historie času: evoluce včera a dnes

evoluce před darwinem

Myšlenka, že organismy nejsou v  čase stálé a  procházejí ja-
kýmsi vývojem, má dlouhou historii, která pramení již z každoden-
ní zkušenosti ontogeneze. Představu o  tom, že dochází k  jistému 
vývoji druhů (či spíše typů, neboť druh jako kategorii definoval až  
v  18. století Carl Linné), najdeme již ve starém Řecku. Představa 
o vývoji je v jistém smyslu paradoxně vcelku logická, neboť vychá-
zí z primitivní empirie dynamičnosti světa, ačkoli je nutné mít na  
paměti, že dynamika času v předkřesťanském období (vyjma židov-
ské tradice, na niž v  tomto bodě křesťanství navázalo) postrádala 
charakter linearity: čas byl v tradičním mytologickém pojetí cyklic-
ký. Změna jako taková tedy intuitivní byla, nikoli však změna ori-
entovaná: archaická doba nezná časovou polopřímku progresivního 
vývoje.

Samotný termín evoluce je záležitostí relativně moderní 
a mimo jiné je krásným příkladem sémantické konverze. Latinský 
výraz evolutio totiž původně označoval rozvíjení svitku nebo třeba 
květu, v podstatě šlo tedy o odkrývání již existujícího uspořádání. 
Právě proto byl termín evoluce v 18. století používán zastánci tzv. 
preformismu k popisu „rozvíjení“ organismu během vývoje od va-
jíčka po dospělce. Preformisté se domnívali, že celé lidstvo bylo 
přítomno již v Adamově spermii či Evině vajíčku (tzv. animaku-
listé vs. ovisté; představme si to jako ruské matrjošky – každý další 
exemplář je o něco menší a schovaný v předcházejícím). Opozicí 
k tomuto názoru byla tzv. epigenetická škola, jejíž stoupenci se na-
opak domnívali, že všechny orgány vznikají v každé další generaci 
doopravdy de novo.
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Termín evoluce tak vlastně původně popisoval determinis-
tickou sekvenci událostí během ontogenetického vývoje, ovšem 
s  tím, jak rekapitulační teorie (původně ontogenetická) začala 
implikovat i fylogenezi, došlo k významovému posunu a evoluce 
začala znamenat oba významy (embryologický vývoj stejně jako 
přeměnu druhů), až se vposledku druhý význam zcela fixoval. 
Herbert Spencer, anglický filosof, jemuž je často termín evoluce 
připisován, jej pouze použil již v dnešním slova smyslu. Původ-
ním významem slova evoluce byl tedy ve skutečnosti determini-
stický program, zatímco dnes tento termín označuje divergentní, 
stochastický vývoj.

Celá řada prvků analogických tomu, co vidíme později u evo-
lučních koncepcí novověku, ve skutečnosti existovala již v antice, 
chyběl však důležitý motiv vývoje přes řadu generací a především 
vývoj jednoho druhu v druh jiný. Existuje sice představa jakého-
si zárodečného materiálu a též náznaky, jež by se daly označit za 
princip přírodního výběru, ale tím podobnosti končí. Antice je 
představa vyvíjejícího se druhu cizí a  totéž omezení se víceméně 
týká celých dvou následujících tisíciletí: myšlenky jakéhosi vývoje 
forem se objevují i nadále, ale druhy jako stvořené kategorie zůstá-
vají přirozeně neměnné. V  předdarwinovském období chybí zá-
kladní motiv pro tvorbu ucelené koncepce fylogenetického vývoje 
(Mishler 2003), tedy evoluce v dnešním slova smyslu, což nema-
lou měrou souvisí i  s  vírou v  abiogenetické vznikání organismů. 
Až s vyvrácením teorie abiogeneze pro mikroorganismy Louisem 
Pasteurem a Darwinovým konceptem vývoje ze společného před-
ka získal vznik života charakter výlučné singularity, jež ustanovuje 
počáteční bod polopřímky vývoje.

Situace se začala zvolna měnit až s  rozvojem paleontologie 
v  18. století, jehož přímým následkem byla expanze morfologic-
kých věd (Wake & Summers 2003) a  potřeba nějak smysluplně 
 vyložit množství do očí bijících skutečností, například existenci 
škálovitého pozvolného přechodu tvaru u blízce příbuzných rodů 
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živočichů. Právě na základě studia morfologických variací schránek 
fosilních měkkýšů vypracoval na začátku 19. století J. B. Lamarck 
první ucelenou teorii vývoje. Lamarck svou představu založil na 
představě, že všem organismům je vlastní schopnost sebezdokona-
lování a jakési vnitřní puzení k pokroku a že prostředí, v němž se 
organismy nacházejí, v nich vzbuzuje potřebu adekvátní změny, jíž 
je následně dosaženo přímou aktivitou organismů, resp. jejich uží-
váním či neužíváním potřebných znaků. Získané modifikace jsou 
přitom podle něj nadále dědičné.

Ačkoli v Lamarckově případě jde o kontinuální vývoj dru-
hů jednoho z druhého a o první podobnou ucelenou vývojovou 
teorii, neodpovídá Lamarckova evoluce hned několika zásad-
ním charakteristikám evoluce divergentní, jak ji chápe Darwin, 
tedy evoluce v „dnešním slova smyslu“. Potíž zdaleka nespočívá 
v dědičnosti získaných vlastností; tato do očí bijící „odlišnost“ je 
v zásadě nepodstatná, a to jednak proto, že s hypotézou o dědič-
ností získaných znaků pracoval i sám Darwin (který ji vysvětlo-
val korpuskulárně tzv. gemulemi), jednak proto, že je velmi těžké 
určit hranice domněle nesmyslné teorie od specifických případů 
biologické empirie. Neolamarckismus ostatně přežívá v různých 
pojetích jako biologická koncepce do dnešních časů a  je pouze 
otázkou arbitrárního rozhodnutí, zda za neolamarckismus ozna-
číme molekulární biologii dobře známé a  principiálně možné 
změny genomu na základě environmentálního působení (celá 
dnešní epigenetika).

Zásadní diskrepancí mezi Lamarckovou a Darwinovou teorií 
evoluce je fakt, že Lamarckova evoluce je směrovaný proces, který 
je ze své podstaty konvergentní a víceméně nutný, resp. determino-
vaný. Organismy postupují po žebříku dokonalosti, pohybují se na 
scala naturae směrem k vyšším a dokonalejším bytostem. Taková 
evoluce je pro vědu velmi výhodná: trajektorie vývoje má svou lo-
giku, kterou není nutné určovat až ex post, ale naopak ji lze na zá-
kladě známých skutečností skvěle predikovat. Lamarckova evoluce 
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je tak přes svou nesprávnou koncepci exemplárně vědeckým kon-
struktem. Naopak Darwin celou situaci poněkud zkomplikoval. 
Byl to on, který do vědy přinesl prvek, který tam neměl co dělat: 
náhodu, historii a singularitu.

darwin a nová syntéza

Skutečný přelom v chápání vývoje živých organismů nastal až 
s příchodem Charlese Darwina (Hodge & Radick 2003) a publi-
kací jeho zásadního díla O vzniku druhů (Darwin 2007). Charles 
Robert Darwin se narodil 12. února 1809 jako páté ze šesti dětí 
Roberta a  Susannah Darwinových. Původně začal na přání otce 
studovat medicínu, ale pohled na operace vykonávané bez anes-
tezie ho natolik znechutil, že školu opustil a nakonec se rozhodl 
pro teologii, jejíž studium úspěšně ukončil v roce 1831. Ve stejném 
roce získává místo na průzkumné lodi Jejího veličenstva Beagle, 
jejímž úkolem bylo během pětileté plavby kolem světa zmapovat 
vody Jižní Ameriky (blíže viz český překlad Darwinova životopisu 
z roku 1950).

Významnou roli při utváření Darwinových úvah o vývoji or-
ganismů sehrály myšlenky jeho současníka geologa Charlese Lyella, 
jenž postuloval, že geologické změny se dějí v geologickém čase,  
tj. postupně a téměř neznatelnou rychlostí. Evidentní dostatek geo-
logického času spolu se třemi zásadními pozorováními z cest na 
Beagle, jimiž byly (i) zjevná příbuznost recentních živočichů a fo-
silií na dané lokalitě, (ii) migrace druhů a diferenční obsazování 
prostředí na základě drobných odchylek, a především (iii) pozoro-
vání z Galapážského souostroví, jehož fauna a flóra byla evidentně 
příbuzná fauně a flóře pobřeží Jižní Ameriky, jej na sklonku 30. let 
19. století vedly k formulování hypotézy o vývoji druhů přírodním 
výběrem, na níž pak soustavně pracoval následujících dvacet let až 
do její předčasné publikace v roce 1859.

Darwinova teorie evoluce přírodním výběrem byla z  mno-
ha důvodů přijata velmi rozporuplně. Domyšlena ad infinitum 
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znamenala nepříjemnosti pro oba tradiční tábory: klérus i  vědu. 
Klérus v  této extrapolaci spatřoval přinejmenším zrelativizová-
ní tradičních hodnot a morálky, které tím ztratily pečeť absolut-
ních a a priori daných kategorií, což je častou námitkou některých 
křesťansky smýšlejících myslitelů dodnes, popřípadě v souvislosti 
s materialistickým světonázorem a snahou domyslet darwinovskou 
evoluci do konce popření Boha, alespoň jakožto Boha-stvořitele; 
celý problém byl pak často řešen deistickým náboženským názo-
rem. Věda se naopak potýkala se zjevnou neuchopitelností darwi-
nismu jako teorie, se kterou by bylo možné matematicky pracovat: 
Darwin ukázal, že evoluce nemá směr, není předvídatelná, a že je 
vlastně svojí podstatou náhodná, historická, a proto vždy jedineč-
ná. Jenže o  jedinečném, jak známo, vědu dělat nelze. Je-li proto 
evoluce skutečně taková, nelze ji z principu vypočítat, tudíž ji nelze 
ani přesně opakovat. Recepce darwinismu tak byla velmi nejedno-
značná a bouřlivá a z dnešní perspektivy měla překvapivé řešení: 
zamést darwinismus pod koberec jako mrtvou, i když zajímavou 
nauku (Rádl 2006b). Ve snaze vysvětlit nepochybný fakt evoluce  
se pak pozornost obrátila a upnula k nenápadně se rozvíjející ge-
netice (srovnej pro zajímavost Liu et al. 2009), která díky ukot-
vení v precizních matematických formulkách neměla s formulací  
a ověřováním svých předpokladů velké potíže.

Od 30. let 20. století pak docházelo k fúzi vzkříšeného darwi-
nismu, přesněji principu přírodního výběru s klasickou mendelov-
skou a zvláště populační genetikou, a vznikala tak tzv. nová nebo 
též moderní syntéza, známá též jako neodarwinismus. Hlavním 
motorem evoluce je podle ní právě přírodní výběr, jenž neustá-
le a nezávisle pracuje na výběru všech vhodných variant, zatímco 
zdrojem proměnlivosti jsou náhodné genetické mutace. Evoluce 
jako darwinisticky historický koncept je neodarwinisticky „odvy-
světlena“ jako pouhá mezigenerační změna frekvence alel v popu-
laci. Touto definicí se připravila půda pro formulaci teorie sobec-
kého genu Richardem Dawkinsem o několik dekád později a pro 
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následné dosazení genů, resp. alel, na domnělou základní úroveň 
vysvětlování.

genocentrismus sobeckého genu

Bylo mnoho Trrgů, mnoho smrtelných nepřátel. Po právu se obávali  
jeden druhého. Smysl jejich života se stále více soustřeďoval k jedinému  
cíli: přežít. Veškerý organismus Trrgu sloužil k tomuto účelu. Tato 
myšlenka v něm po tisíciletí postupně sílila – a v té době už vlastně 
splynula i s přirozeným pudem sebezáchovy. Vše ostatní potlačila.

V jednom však přece jen jeho čidla a analyzátory nebyly 
dostatečně výkonné: aby ho dokázaly vytrhnout z jeho slepě 
jednostranné existence a způsobu myšlení. Nebyl prostě schopen 
obrátit svou obrazotvornost jiným směrem.

 Peter Lengyel, Druhá planeta Oggu

Publikací Dawkinsova sobeckého genu v polovině 70. let došlo 
k vyvrcholení genocentrického pohledu na organismy a rozšíření 
tohoto pohledu na evoluci jako celek. Životní projevy organismů 
i  sama jejich struktura měly najednou význam pouze z  hlediska 
prosazení a šíření jejich genů; jakýkoli další význam, ať již existuje 
či nikoli, je v této perspektivě předem vyloučen nebo vždy převe-
den na adaptivní význam pro multiplikaci genu (přesněji alely). 
Svět je místem, kde je třeba za vším hledat zájem replikátoru, a ve 
vzduchu se vznáší řečnická otázka, jak moc zde metodologie meta-
fory coby modelu přechází do ontologie, do představy o skutečném 
uspořádání věcí. Známé „jsme nástroje naprogramované dělat vše, 
co je v jejich silách, pro rozšíření genů, které nesou“ (Dawkins 2003: 
118) stálo následujících několik desetiletí v pozadí všech biologic-
kých úvah a přes vynikající heuristiku představovalo přinejmenším 
principiální mantinel, který omezoval alternativní pokusy o ucho-
pení jakékoli biologické problematiky.
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Ilustrativní je doslov Jana Zrzavého v knize Sobecký gen, mezi 
jinými zvláště tento výrok: „Co se píše v sobeckém genu je ta nejor-
todoxnější ortodoxie současné biologie a myslet jinak už vlastně ani 
neumíme.“ (Zrzavý in Dawkins 2003: 315) Genocentrická evoluce 
přinesla zásadně nový pohled na život – a také zásadně nový jazyk, 
jakým o životě promlouváme. Organismus je definován jako jakési 
prostorové zahuštění evolučních zájmů různých genů; je to koalice 
genů, které se zrovna do další generace přenášejí pospolu (Zrzavý 
et al. 2004: 89).

Výhody genocentrického náhledu na přírodu jsou mnohé, 
mezi zásadní nevýhody patří všeobecná marginalizace fenotypu 
(Turner 2004), který byl odsunut do pozadí jako pouhá výslednice 
víceméně absolutně deterministického působení genotypu (Weiss 
2003) − a právě sám tento determinismus (Lewontin 1997), jenž 
dospěl do svého vrcholu na přelomu tisíciletí nadšeným očekává-
ním sekvenace lidského genomu (Goodwin 2010). Kolektivní en-
tuziasmus vycházel z předpokladu, že budeme-li znát všechny geny 
jako základní determinující úroveň, budeme schopni predikovat 
děje na jakékoli úrovni vyšší. Tato očekávání se samozřejmě ne-
naplnila a po překvapivém zveřejnění sekvence lidského genomu 
byla biologie postavena před nutnost revize postneodarwinistické-
ho paradigmatu v jeho nejsilnější formě (Goodwin 2010; srovnej 
též Kurakin 2009).

pluralitní přístupy posledních desetiletí

Genocentrický přístup je při prvním přiblížení velice elegant-
ní, jednoduchý a plauzibilní. Navzdory tomu, že je vysoce rigidní 
ve svém vysvětlovacím potenciálu, teorie sobeckého genu je v prin-
cipu dostatečně plastická, aby asimilovala i  relativně komplexní 
děje, především za pomoci teorie rozšířeného fenotypu (Dawkins 
2004; 1999). S  hromadícím se množstvím poznatků však zača-
lo být zřejmé, že požadavek univerzální úrovně popisu, která by 
s konečnou platností definovala a beze zbytku zahrnovala všechny 
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úrovně ostatní, je alespoň pro biologii neuskutečnitelný, což ovšem 
možnosti našeho poznání nijak zásadně neomezuje. Jedním z nej-
větších výdobytků biologie posledních dvaceti let bylo bezesporu 
právě rozvinutí pluralitního přístupu ke studiu mnoha biologic-
kých jevů. Svůj podíl na tomto posunu měla samozřejmě celá řada 
faktorů, důležitý je však samotný výsledek, jenž způsobil, že glori-
fikovanou představu všemocného replikátoru bylo nutno vměstnat 
zpět do pozice modelu, jehož některé atributy mohou být v případě 
nutnosti nahrazeny alternativou.

Důležitým mezníkem pro revizi silného genocentrismu byla 
znovuotevřená debata o problematice úrovně, na níž vlastně pří-
rodní výběr působí (Okasha 2009; Takeuchi & Hogeweg 2009;  
Haug 2007; Draghi & Turner 2006; Millstein 2006; Nunney  
& Schuenzel 2006; Okasha 2006; Whitham et al. 2005; Laubichler  
2003; Glymour 1999). Po desetiletí diskreditovaný skupinový vý-
běr se především díky studiu evoluce některých behaviorálních 
znaků (Gottlieb 2003), zvláště altruismu (Coco 2009) a  lidské 
morálky (Joyce 2006), vrátil na vědeckou scénu (Wilson & Wil-
son 2007; Sober & Wilson 1998; Waddington 1975), a právě teorie 
multiselekce, tedy poznání, že přírodní výběr operuje nezávisle 
na několika úrovních organizace (tzn. nejen na úrovni genu), stá-
la do značné míry v pozadí současné reflexe požadavku plurali-
ty. V  souvislosti s  tím došlo komplementárně k  revizi významu 
konceptu fenotypu (Jablonka 2004; Brakefield & Wijngaarden 
2003; Pigliucci & Preston 2004; Schlichting & Pigliucci 1998) coby 
převodníku, jakéhosi mostu spojujícího „biologický“ prostor or-
ganismálního těla s geometrickým prostorem vnějšího prostředí 
(Schlichting 2003).

Na pozadí těchto myšlenkových posunů potom mohly vy-
krystalizovat dva nezávislé okruhy výzkumu rehabilitující dosud 
marginalizovaný fenotyp a volající po novém náhledu na biologic-
ké struktury a  funkce, v němž geny hrají sice podstatnou, nikoli 
však zcela ústřední roli. V první řadě jde o tzv. evolučně-vývojovou 
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biologii, známou všeobecně pod zkratkou evo-devo (evolutionary- 
-developmental biology) (Carrol 2010, Laubichler & Maienschein 
2008, 2007; Amundson 2005; Gilbert & Burian 2003; Hall & Olson 
2003), v druhé řadě o rehabilitovaný koncept epigenetiky, dlouhou 
dobu odporující ustanovenému paradigmatu o centrální roli jader-
né DNA v dědičnosti.

Že mendelovské vlohy hrají v  organismu zásadní úlohu, to 
bylo jasné již záhy po „znovuobjevení“ Mendelovy práce a krátce 
nato po zavedení termínu „gen“ Wilhelmem Johansenem. Jak je 
ona úloha zásadní, to ovšem prokázali až v polovině 40. let svým 
slavným pokusem Avery, MacLeod a McCarty. Po objevu struktury 
DNA a genetického kódu se geny v glorioře nadšení staly klíčem, 
který měl otevřít Pandořinu skřínku tajemství života. Jinak řeče-
no: geny se staly programem, který život řídí. Právě v souvislosti 
s rozluštěním genetického kódu se do biologie paralelně a v úzké 
vazbě s  protežováním genocentrismu poprvé dostává také me-
tafora DNA jakožto programu – tj. metafora DNA jako jazyka,  
ovšem jazyka formálního (a  tedy opět determinismus), nikoli ja-
zyka přirozeného. Kulminací tohoto přístupu byl mamutí projekt 
sekvenace lidského genomu, jehož výsledky na jedné straně do 
značné míry zbortily očekávání celé generace biologů, aby na dru-
hé straně otevřely nové perspektivy výzkumu.

Jedním z nejpřekvapivějších výsledků sekvenace lidského ge-
nomu (stejně jako genomů dalších organismů) bylo zjištění, které 
otřáslo sebevědomou pozicí genu jako absolutní jednotky nezávis-
lé na vnějším prostředí, tedy často v zásadě i na ostatních genech: 
skutečnost, že komplexita organismu (bez ohledu na to, jak těžce 
je komplexita definovatelný jev; Kirschner & Gerhart 2005) ne-
koreluje ani s obsahem DNA v buňkách organismu, ani s počtem 
jeho genů. Takzvaná c-value (obsah DNA haploidní buňky) usta-
novila jedno ze zajímavých novodobých překvapení celé biologie 
(Jockusch 2003), s nímž se bylo nutno nějak vyrovnat. Ukázalo se, 
že organismy nejen že nemají přemrštěné počty genů, ony jich do-
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konce mají ještě mnohem méně, než se zdálo podle prvotních od-
hadů vůbec možné. Výsledných cca 25 000 genů v lidském genomu 
byla čtvrtina odhadovaného počtu. Podobné výsledky byly posled-
ním hřebíčkem do rakve jednoduchých mechanistických představ 
typu „jeden gen – jeden enzym“.

Aby toho snad nebylo málo, zjistilo se rovněž, že naprostá vět-
šina z DNA přítomné v jádře ani nekóduje proteiny, jinými slovy, 
že protein-kódující sekvence tvoří sotva několik procent z celkové-
ho množství DNA. Pomineme-li otázku, jakou má tato majoritní 
část nukleových kyselin funkci (i to, jak hezky je vysvětlitelná „so-
beckou“ replikací či inzercí neustále se propagujících úseků DNA), 
důležitým výstupem situace bylo uvědomění si toho, že možná 
vlastně nejde ani tak o geny samotné, jako spíš o způsob, jakým je 
s nimi v těle, resp. v buňkách, nakládáno. Tuto myšlenku podpořily 
zvláště důkazy z  vývojové biologie, která si již před delší dobou 
začala všímat pozoruhodného faktu, že některé geny jsou v téměř 
nezměněné podobě sdíleny napříč širokým spektrem fylogenetic-
kých skupin organismů; míra shody v některých homologních ge-
nech je skutečně úžasná. To pozvolna vedlo k představě, že evoluce 
se mnohem spíše než na vlastních genech (tj. cistronech) odehrává 
na jejich regulačních úsecích (Stern 2003). Tichým potvrzením 
této změny úhlu pohledu pak bylo před několika lety zveřejnění 
osekvenovaného genomu šimpanze, jehož téměř dokonalá shoda 
s genomem člověka vyvolala na dlouhý čas vlnu bouřlivých diskusí 
(Marks 2006).

V rámci pokroku molekulární biologie a díky možnostem vy-
užití jejích metod ve vývojové biologii se všeobecně očekávalo, že 
alespoň sekvence genů řídících ontogenetický vývoj různých částí 
těla nám napoví něco o tom, jak je tento vývoj řízen a regulován. 
Tak se skutečně stalo, i když poněkud jinak, než se očekávalo. Už 
první mezidruhové srovnání genů řídících ontogenezi v průběhu 
80. let překvapivě odhalila, že zásadní zúčastněné geny jsou ho-
mology s velkou mírou podobnosti, a to i u skupin, které dělí velká 
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evoluční i morfologická propast. Výsledkem byl vznik nové disci-
plíny na rozhraní embryologie a evoluční biologie, jejíž název se 
i v českém prostředí ustálil na evo-devo (viz výše).

Evo-devo velmi brzy ukázala, že i navzdory obrovským mor-
fologickým či fyziologickým rozdílům sdílejí živočichové spo-
lečnou soupravu „řídicích“ genů (Burke & Brown 2003), které 
ovládají vytváření a  modelování jejich těl a  tělních částí. Tento  
tzv. developmental genetic toolkit je vysoce konzervovaná skupina 
genů, z nichž většina kóduje logicky komponenty signálních drah, 
transkripční faktory, proteiny buněčné adheze, povrchové recep-
tory nebo morfogeny; mezi nejznámější patří Hox geny, jež spe-
cifikují předo-zadní osu a  identitu segmentů u dvoustranně sou-
měrných živočichů během časného embryonálního vývoje. Objev 
této starobylé genetické montážní linky velmi těsně semknul jinak 
i dosti různé skupiny organismů a znovu tak obrátil pozornost ke 
způsobu, jakým evoluce pracuje.

Evo-devo umožnila v  jistém a  zcela zásadním smyslu na-
hlédnout, jakým způsobem lze pohlížet na strukturní přestavby 
během evoluce – umožnila pochopit, jak se rybí ploutev může 
transformovat v  končetinu suchozemského obratlovce, což je 
problém, který se vleče od Darwinovy doby víceméně do dneš-
ních časů. Významným způsobem tak mimo jiné přispěla k před-
stavám o průběhu evoluce v souvislosti s ožehavým tématem pře-
chodných forem či „pravděpodobnosti“ vývoje složitých struktur 
v  klasickém darwinovském modelu gradualismu (srovnej Flegr 
2006). Mnohem důležitějším přínosem je ale mimo jakoukoli 
pochybnost jednak zaostření pozornosti na modularitu (Gass  
& Bolker 2003) v evoluci a její možné důsledky (Schlosser & Wagner  
2004), jednak důraz na kontext, a ten zvláště: jakkoli je evo-devo 
položena na striktním reduktivně-mechanistickém základě (a to 
možná více než samotný sobecký gen), svým soustředěním nikoli 
na pouhý popis proteinů, ale i na jejich funkci v síti interakcí, jež 
zahrnuje mnohé úrovně regulace, ukázala prstem na důležitost 
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významu informace. Jinak řečeno, zde již jde o pluralitní koncept 
mnohoúrovňového kontextu, nejen o primitivní jednoúrovňové 
kódování.

Vývoj formy závisí na zapínání a vypínání genů v různých ča-
sech a na různých místech v průběhu ontogeneze. Rozdíly ve formě 
vyvstávají v evolučních změnách z toho, kde a kdy se genů využívá, 
a  to zejména těch genů, které ovlivňují počet, velikost nebo tvar 
struktur. Jsou-li si ale tyto řídící genové soubory tak podobné, jak 
potom vznikají rozdíly? Paradox velké genetické podobnosti (srov-
nej Cvrčková & Markoš 2005) mezi rozmanitými druhy řeší právě 
představa, že ohromná diverzita a  disparita organismů není ani 
tak záležitostí souboru nástrojů (genů), jako spíše způsobu, jakým 
jsou tyto nástroje využívány. Důležitějšími než samy geny se tak 
stávají regulační úseky DNA. Evo-devo tedy implicitně zdůraznila 
význam pojmu význam v biologii, nicméně sama se hlubším po-
chopením významu nezabývá; funguje na proximátní úrovni, kde 
významem jsou právě ony regulační sekvence. Zcela analogicky je 
tomu i  s epigenetikou, díky níž došlo v biologii konce 20. století 
k pozitivnímu posunu v chápání významu mimojaderné dědičnos-
ti – i v tomto případě jde o pluralitní přístup mnohoúrovňového 
fenoménu zpracování informace.

O  definici, popis a  zhodnocení významu jako charakteris-
tického rysu vnitřně přináležejícího organismům jakožto žijícím 
entitám se snaží zvláštní disciplína na pomezí přírodních a spole-
čenských věd, tzv. biosémiotika – hraniční obor na pomezí biologie 
a sémiotiky. Biosémiotika se zabývá vznikem, vztahy a interpretací 
znaků a symbolů v biologických systémech. Základním principem 
je snaha uchopit živý organismus nikoli jako pouhou descartov-
skou res extensa (což ale neznamená označit ji za res cogitans), 
nýbrž jako aktivního vyhodnocovatele významu znaků. Definice 
takové aktivity je samozřejmě ve vědě horkým bramborem, pro 
většinu badatelů však aktivita v  tomto smyslu nijak nekorespon-
duje s aktivitou vědomou, nýbrž pouze se schopností sémioze. Za 
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povšimnutí stojí i rozdíl mezi sémiotikou a sémantikou, především 
tedy mezi sémantickou a sémiotickou biologií (Barbieri 2006, Mar-
koš in Barbieri 2006). Problémem biosémiotického přístupu je nic-
méně vnitřní roztříštěnost, jež pramení z neshod ohledně definic 
pojmů interpretace a kódování.

Tak či tak prodělala biologie v posledních třech desetiletích 
zcela zásadní přerod, který přesunul výhybku a poslal ji úplně ji-
ným směrem, než by se kdo byl původně nadál. Šlo o revoluci spíše 
tichou a bublající pod vědomým povrchem, o to však převratnější. 
Jedním z  nejdůležitějších aspektů této nové éry je snaha o  jasné 
a multiúrovňové uchopení evoluce: jednou stranou evoluční min-
ce je přitom ontogeneze a embryologie, na nichž staví evo-devo, 
epigenetika i biosémiotika, tou druhou je potom samotná fyloge-
neze, která díky molekulární systematice chytila druhý dech. Až 
molekulární systematika totiž dostala do studia evoluce poslední, 
ačkoli největší díl skládanky: prokaryotní organismy. To umožnilo 
definovat řadu důležitých evolučních procesů, což bylo nezbytnou 
podmínkou pro reformulaci systematického uspořádání světa jako 
nově emergujícího obrazu historie života na Zemi.



 hic sunt bacteria: evoluce dnes a zítra

  2.2   hic sunt bacteria: evoluce dnes a zítra

historická organizace živého

Od Aristotela až do pozdního novověku se táhne představa 
stupňovitého chápání přírody počínající nerosty, pokračující rost-
linami a  živočichy a  vrcholící člověkem, jež svého vrcholu došla 
v 19. století v nauce o tzv. Velkém řetězci bytí. První vážná výzva 
pro dvouramenné váhy dichotomie rostlina versus živočich přišla 
v  17. století Leuweenhoekovým objevem mikroorganismů. Na-
vzdory tomu, že Linné nepovažoval mikroorganismy za hodné 
studia a po stu letech od jejich objevu rozlišil ve své třídě Chaos 
pouze šest druhů (Kaprálek 2000), snaha o  inkorporaci do rost-
linné nebo živočišné říše provázela mikroskopické organismy až 
do roku 1866, kdy pro ně Ernst Haeckel vyčlenil samostatnou říši, 
kterou nazval Protista.

Haeckel jako velký Darwinův zastánce nepochyboval, že rigid-
ní dichotomické větvení neodpovídá novým poznatkům o vývoji 
a  vůbec neladí s  evolučním chápáním biologie. Protisty rozuměl 
jednobuněčné organismy stojící „mezi“ rostlinami a živočichy; pro 
nás je důležité, že mimo klasických skupin jako rozsivky, obrněnky, 
krásnoočka aj. zahrnovaly i skupinu organismů nazvanou Monera, 
tedy víceméně dnešní bakterie. Sílu staletého paradigmatu nahléd-
neme ve skutečnosti, že ani Haeckel se nevzdal „jasné“ skutečnosti, 
že mnohobuněčné řasy, zelené, červené i hnědé včetně chaluh, jsou 
rostliny, zatímco nálevníci (nekryje se s dnešními Ciliophora) patří 
naopak do říše živočišné. O dva roky později pak z Protist vyčle-
nil Monera jako samostatnou skupinu, neboť podle jeho názoru 
lépe odrážela úroveň organizace reflektující (opět dle něj) počáteč-
ní stav života na Zemi. Protista jako říše pak byla vzkříšena roku 
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1938 Američanem H. F. Copelandem, a to jako skupina zahrnující 
organismy nepatřící do říší Animalia a Plantae a též vyjímající pra-
vé houby (později Fungi).

Roku 1956 publikoval Copeland knihu Klasifikace nižších or-
ganismů (Copeland 1956), v níž Haeckelovu říši Monera rozdělil 
na říše dvě: kategorii Monera vyhradil pro bakterie, přičemž vy-
cházel z  nepřítomnosti jader v  jejich buňkách, a  říši Protoctista, 
kterou převzal z práce britského přírodovědce Johna Hogga z roku 
1861 (u Hogga ovšem neměla status říše). Na rozdíl od Haeckelo-
vých protistů, kteří zahrnovaly spíše mikroorganismy, zde jedno-
buněčnost nebyla hlavním kritériem; Copeland k nim zařadil i čer-
vené a hnědé řasy. Copelandovu představu čtyř říší rozvinul Robert 
Whittaker, jenž všechny jednobuněčné organismy rozdělil buď do 
prokaryotických Monera, nebo eukaryotických Protista (termíny 
„prokaryotní“ a „eukaryotní“ se ovšem začaly používat až v 60. le-
tech a vycházely z distinkce francouzského protistologa Edouarda 
Chattona, jenž je poprvé použil již v letech dvacátých). Mnohobu-
něčné organismy potom spadaly do zbývajících tří eukaryotických 
říší: Plantae, Animalia a poprvé i Fungi, které se osamostatnění do-
čkaly na základě průkopnického Whittakerova postřehu ohledně 
způsobu výživy. Systém pěti říší vydržel až do roku 1977, kdy se 
na scéně objevil americký mikrobiolog Carl Woese a  na základě 
studia sekvencí rRNA rozdělil prokaryota na eubakterie a arche-
bakterie (Woese & Fox 1977); šest říší později formálně změnil na 
domény Bacteria (eubakterie), Archaea (archebakterie) a Eucarya 
(eukaryota) (Woese et al. 1990). Tento model se stal obecně plat-
ným a uznávaným, přestože někteří autoři ho považují za princi-
piálně zatemňující a obhajují předešlý model pěti říší (Mayr 1998, 
Margulisová 2004).

biologická systematika a taxonomie

Prvním, kdo se pokusil o vybudování přirozeného systému, 
byl Aristotelés. Na Aristotela navazoval botanik Cesalpino a na 
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Cesalpina Linné. Potřeba efektivnější systematizace živé přírody 
vyvstala po objevení Nového světa, jehož flóra a  fauna rapidně 
zvýšila počet dosud známých druhů (ovšem pozor, druh jako 
kategorie v  té době ještě neexistoval). Moderní vědecká klasi-
fikace se odvozuje od monumentálního díla C. Linného Syste-
ma naturae z roku 1735, v němž katalogizoval všechny v té době 
známé organismy. Linného systém byl umělý, což úzce souvisí 
s binomickou nomenklaturou, jejímž je autorem. Švédský lékař 
a botanik jako první rozpoznal, že i ta nejpřirozenější racionál-
ní metoda (tedy i  jím zavedené dělení rostlin založené na po-
hlavních orgánech) vede k umělému systému; přirozený systém, 
který by nejlépe vyjadřoval skutečné příbuzenství rostlin, musí 
zůstat neúplný pro nedostatečnost našich poznatků (Rádl 2006a: 
388). Linné jej označil za úkol budoucí vědy. Asi největším Lin-
ného přínosem však bylo stanovení pojmů rod a  druh – do té 
doby byly druhy známy pouze prakticky, až u  něj byl význam 
tohoto pojmu teoreticky fixován.

Zároveň se z botanické morfologie a Buffonova učení o jed-
notném, prototypálním plánu v  podstatě neměnné struktury  
zvířecího těla rodila morfologie živočišná. Cuvier a  St. Hilaire 
rozpracovali teorii jednotného tělního plánu a přivedli tak na svět  
morfologický archetyp, který se mohl stát úběžníkem kompara-
ce tělních struktur, čímž poskytl základ pro rodící se fenetickou 
systematiku. Buffon sám Linnéův systém zavrhl – byl přesvěd-
čen, že v  přírodě jsou nikoli druhy, nýbrž jen jedinci, a  každý 
pokus rozlišovat ostře ohraničené skupiny vede k znásilňování 
přírody; jeho poznámka k tématu tvorby klasifikačních systémů 
pak pozoruhodně předjímá praktiky moderních fylogenetických 
molekulárních metod (Buffon in Rádl 2006a: 265). Lamarck stál 
na straně Buffonově: systematické dělení je tu jen pro člověka 
a díky člověku.

S Darwinem následně došlo k logickému posunu: archetyp 
tělního plánu byl nahrazen společným předkem a do predarwi-
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nistického fenetického systému vstoupilo evoluční hledisko. Oba 
přístupy přitom produkovaly „přirozené systémy“, ovšem slo- 
vo „přirozený“ mělo pokaždé jiný význam. Navzdory odlišným 
předpokladům oba přístupy nicméně v  praxi většinou konver-
gují, čehož si všiml už Darwin (Wheelis et al. 1992). Bohužel 
ale ne vždy – 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 60. letech 20. století vzniklou kladis-
tiku. Zásadní rozdíl je, že kladistika považuje pleziomorfie za 
neinformativní a soustřeďuje se jen na apomorfie, zatímco fene-
tika je více ovlivněna konvergentní evolucí a adaptivní radiací. 
Ovšem status pleziomorfie či apomorfie (všimněme si, že tyto 
pojmy mají smysl jen v kontextu darwinismu) je určován podle 
outgroupu, jehož výběr tak může ovlivnit (vždy nějak ovlivní) 
výsledek.

Teprve metodika molekulárního sekvenovaní pak biologii 
přivedla do éry univerzální klasifikace (Wheelis et al. 1992). Mo-
lekulární systematika je specifická existencí základních znaků, 
jakými jsou např. nukleotidy či aminokyseliny, jež jsou precizně 
definované, diskrétní, kvantifikovatelné, velmi početné a navíc 
zohledňují selektivně neutrální znaky na úrovni sekvencí – mo-
lekulární úrovně oproti fenotypické se dotkne naprostá většina 
evolučních událostí. Univerzální systém tak musí být nezbytně 
vystaven na molekulárních znacích, i proto, že většina taxonů 
je mikrobiálních a bakteriální genealogie je určovatelná pouze 
na jejich základě (Woese 1987). S  přihlédnutím k  tomu, co je 
úkolem systematiky – přehledně a komplexně vyjádřit současný 
stav znalostí o  jednotlivých skupinách organismů včetně mož-
ných vývojových souvislostí –, lze tvrdit, že centrální funkcí 
biologické klasifikace je tvorba zastřešujícího rámce biologie, 
jinými slovy vlastně snaha o přesný popis evoluce (Wheelis et 
al. 1992).
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hierarchie sítě namísto stromu: horizontální přenos genů

Až do vzniku molekulární systematiky koncem 70. let 20. sto-
letí se studium evoluce omezovalo na organismy eukaryotní, neboť 
jednoduchost prokaryotních buněk, postrádajících tři základní 
charakteristiky nápomocné při tvorbě systému (tj. fosilie, ontoge-
nezi a  komplexní morfologické znaky) prakticky neumožňovala 
vznik jakéhokoli alespoň trochu „přirozeného“ systému. Woeseho 
průkopnická práce začlenila bakterie a  archebakterie do evoluce 
a spolu se vznikem a rozmachem mikrobiální ekologie a možností 
environmentálního samplingu, vyplývajících z  převratných tech-
nologických objevů 80. let (především PCR), nám otevřela oči 
ohledně role a funkce mikroorganismů v ekologii i evoluci. Eko-
logové získali nástroj ke studiu formy života, jež se i přes svou ma-
lou velikost ukázala být nejdůležitějším hráčem v  síti globálních 
ekosystémů, a evoluční biologové získali novou hračku pro tvorbu 
fylogenetických stromů.

V průběhu 90. let, tedy v době, kdy se teprve začínaly sekve-
novat první celé genomy, se ke konstrukci fylogenetických stromů 
používaly jednotlivé geny nebo proteiny (Brown & Doolittle 1997), 
což vedlo k překvapivému a nešťastnému zjištění, že výsledky jed-
notlivých analýz jsou často vzájemně nesouhlasné či dokonce ne-
slučitelné. Paralelně tedy vyvstala snaha udržet přijatelný konsen-
sus, kterým se stala fylogeneze podle rRNA, a  veškeré odchylky 
odvysvětlit. Hlavním vysvětlovacím principem se stal horizontální 
přenos genetické informace (HGT), o  jehož působení a  vlivu na 
strukturu univerzálního stromu života se začalo prudce diskuto-
vat. Někteří považují HGT za hlavní a nedoceněnou evoluční sílu 
(Simonson et al. 2005; Gogarten et al. 2002), jiní soudí, že jeho 
význam je silně nadhodnocován (Glansdorf 2000), a další pouze 
poukazují na to, že i tady je situace velice složitá a záleží na mnoha 
předpokladech (Lawrence & Ochman 2002).

Jisté je, že v rámci prokaryot není HGT náhodný (Simonson 
et al. 2005), je ovlivňován mnohem více ekologickou proximitou 



evoluce: vlajková loď biologie56 — 57

organismů spíše než blízkostí fylogenetickou (Matte-Tailliez et 
al. 2002) a detekovat jej není vůbec triviální (Poptsova & Go-
garten 2007). Důsledkem HGT coby homogenizujícího činitele 
působícího v raných fázích evoluce (Woese 2002, 2000, 1998), 
odlišných od fází pozdějších (Koonin 2007; Doolittle & Brown 
1994, podobně Schopf 1994), byla představa jejího retikulární-
ho charakteru. Ta vedla některé autory k  pesimismu ohledně 
tvorby univerzálního stromu života (Doolittle 1999; Pennisi 
1998). Další se snažili ukázat, že existují buněčné komponenty, 
které nebyly HGT ovlivněny vůbec nebo jen málo a  které tak 
stále nesou věrohodný fylogenetický signál (Woese 2000). Ač-
koli HGT byl považován za hlavní příčinu zmatků ve fyloge-
nezi, skutečných důvodů, proč jednotlivé stromy nesouhlasily, 
je mnohem více (Fukami-Kobayashi et al. 2007; Koonin 2007; 
Snel et al. 1999). Hlavní příčinou jejich inkongruence byla ta 
skutečnost, že šlo o  stromy jednotlivých genů, nikoli linií or-
ganismů. Zjištění, že evoluční historie jednotlivých genů se ani 
v rámci jednoho organismu nekryjí a mají (mohou mít) odliš-
né historie (Zhaxybayeva et al. 2005; Zhaxybayeva & Gogarten 
2004; Woese 1998), bylo přelomovým okamžikem v náhledu na 
ranou evoluci. Termín W. Fitche cenancestor, jakožto poslední 
společný předek (Fitch in Zhaxybayeva et al. 2005), se tu roze-
stupuje na více než jednu ancestrální entitu (Zhaxebayeva et al. 
2005, podobně však i Woese 2002, 2000, 1998). Ve světle těchto 
skutečností byl dokonce přehodnocen celý koncept evolučního 
stromu, tedy bifurkačního větvení a  ostře vymezeného před-
kovství-následnictví (Koonin 2007; Doolittle & Bapteste 2007; 
Bapteste et al. 2005).

Na druhou stranu se zdá, že i  přes rozsáhlý vliv HGT má 
princip univerzálního stromu svou platnost, chápeme-li jej jako 
konsensus relativně stabilního (tj. refraktorního vůči HGT) já-
dra vysoce konzervovaných genů, což bylo zřejmé už v polovině  
90. let, kdy se Doolittle strachoval, že fylogenetici budou nuce-
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ni volit mezi dvěma arbitrárními postupy, a sice mezi pravidlem 
většiny genů a pravidlem centrální funkce (Doolittle 1996). Navíc 
se ukazuje, že inkongruence topologie jednotlivých stromů, při-
nejmenším v  jejich bazálních částech, může mít své vysvětlení, 
které fylogenetický strom ve smyslu aproximace určitých evoluč-
ních událostí zachovává (Koonin 2007). Problematika univerzál-
nosti jednoduché bifurkace v podobě klasického porfyriovského 
stromu a náznak toho, že evoluce se leckde podobá spíše mnoho-
úrovňové síti, byly tak či tak dalším potvrzením toho, že situace 
v biologii není ani zdaleka tak jednoduchá a samozřejmá, jak si 
biologové v polovině 20. století mysleli.

A  právě tady evoluce získala zcela nový rozměr: z  bakterií, 
známých dosud víceméně pouze v  podobě zákeřných patogenů, 
což byl pozůstatek zlaté éry lékařské mikrobiologie konce 19. sto-
letí, jíž vděčíme za první ucelené informace o této formě života, či 
jako vhodný experimentální organismus, se jako mávnutím kou-
zelného proutku stávají „malé velké“ organismy, a to doslova: jejich 
role v ekologii i  evoluci rostla spolu s  tím, jak molekulární fylo-
genetika a mikrobiální ekologie otevíraly vrátka nového poznání. 
Náhle se zdálo, že žijeme ve světě, jenž patří především prokaryo-
tům. Trochu silná káva pro zoocentrický šovinismus moderní syn-
tézy, ale na výčitky není čas ani prostor.

Lynn Margulisová si mne ruce, neboť její hypotéza sériové 
endosymbiózy se ukazuje býti pravdivou: plastidy a mitochondrie 
eukaryotních buněk jsou skutečně svým evolučním původem bak-
terie; Lovelockova hypotéza Gaia (Lovelock 1993) už se nezdá být 
pouhým bláznivým přeludem stárnoucího vědce, nýbrž ve světle 
matematické teorie sítí malého světa, aplikované na globální ky-
bernetiku ekosystémů, získává zcela nové a  jasné obrysy. Abra-
kadabra, chce se říci. Toto hlubší poznání a především provázání 
evoluce a  ekologie umožnilo biologii jako celku udělat ohromný 
krok kupředu, snad malý pro jediného člověka, ale velký pro lid-
stvo. Celá potíž je v tom, že i se shovívavým přihlédnutím ke ge-
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neračnímu zpoždění tento závan svěžího tajemna prozatím nestihl 
doputovat dál než do vysokoškolských skript a v podobě lehkých 
náznaků snad i do lepších gymnaziálních učebnic. Jenže to v tomto 
případě nestačí.



3  bIoLoGICkÝ horIZont UdáLostí:  
kam Už světLo nedosvítí





proč se v biologii zajímat o horizont událostí?

  3.1   proč se v biologii zajímat o horizont událostí?

evoluce jako filosofický problém

Teorie evoluce má v souvislosti s předmětem, kterého se do-
týká, silně existencionální přesah. Protože evoluce jakožto téma 
dotýkající se počátku souvisí s  každým jednotlivým člověkem 
a  jeho základním vztahováním se ke světu, lze problém evoluční 
teorie chápat nejen na úrovni odborné, biologické, ale i na úrovni 
filosofické, kdy se ptáme, co celý koncept znamená pro nás jako 
pro žijící jedince v rámci kulturně-historického pozadí, jež je nám 
vlastní. S evolucí, již v očích veřejnosti bohužel obvykle z (pre)his-
torických důvodů zastupuje jako její symbol právě darwinismus 
první poloviny 20. století, se tak musí vyrovnat nejen současná 
věda, ale i světonázor konkrétních skupin.

Dva zásadní problémy raného darwinismu byly (i) zavedení 
historicity do objektivní novověké vědy a  (ii) touto náhodností 
vzniklý rozpor s  náboženským přesvědčením doby. První proud 
dal začátkem 20. století vzniknout neodarwinismu, který přenesl 
historicitu darwinovské evoluce zpět do objektivní reality převo-
dem evoluce na změnu frekvence alel v populaci (Markoš 2003). 
Rádl tak mohl v téže době zcela oprávněně prohlásit, že darwinis-
mus je mrtev (Rádl 2006b); přičemž toto téma není poněkud pře-
kvapivě dosud přijatelně uzavřeno (Largent 2009; Lenski & Mittler 
1993; Maddox 1991). Druhý proud vyústil v existenci směrů jako 
tzv. vědecký kreacionismus a v poslední době především v hnutí 
tzv. inteligentního plánu (Intelligent Design, ID); pro oba směry je 
typické odmítání nahodilosti a zdůrazňování teleologie, tedy úče-
lovosti v  přírodě, explicitně či implicitně operující s  představou 
Boha, a bagatelizace hypotéz evoluční biologie.
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ID má dnes relativně velmi silnou pozici, neboť Boha strate-
gicky nevyžaduje přímo a snaží se (z principu velmi nedůsledně) 
operovat s vědeckými daty na základě vědecké metodologie (Ko-
perski 2007), kterou však zjevně nesplňuje (Clarke 2008; Forrest 
2008; Leshner 2005). Standardní vědou je hodnocen jako klín, 
který se do ní vráží (Clark et al. 2007), jehož pozice však sílí (Ol-
son 2004), a  to zvláště kvůli primárnímu zaměření na širší ne-
odbornou veřejnost (Padian 2002), zvláště školy nižšího stupně 
(Holden 2004). Popularizující díla vycházejí hojně jako překlady 
i v našem relativně silně ateistickém prostředí, viz např. Moreland 
& Reynolds 2004; Behe 2001; Pearcey & Thaxton 1997; Johnson 
1996; Balcar 1990. ID vychází v zásadě ze stejných pozic jako Pa-
leyho přírodní teologie raného 19. století (Clark et al. 2007), které 
se v průběhu času pohříchu neustále opakují (Miller 2007; Pagel 
2006; viz též Prostor č. 66, 2004). Nezměněny zůstávají také hlav-
ní argumenty, s nimiž se přitom musel vyrovnat už sám Darwin, 
a také to udělal (Sulloway 2009), nehledě k tomu, že, a to je právě 
jádro problému, jejich hlasatelé selektivně opomíjejí nové po-
znatky (Pross 2009) a vlastně v zásadě i základní myšlenku teorie 
evoluce (Costanza 2009).

Konflikt mezi evolucí a kreacionismem je v první řadě sráž-
kou dvou různých cest k  rozumění světu, nikoli debatou mezi 
soupeřícími náhledy (Markoš et al. 2009, 2007; Hallgrímsson 
2008; Neubauer 2004). Do značné míry je však živen představou 
evoluce jako vnějšího, náhodného procesu, který je chápán jako 
řetězec fixovaných omylů, ustanovenou v biologii neodarwinis-
tickou moderní syntézou. Teorie evoluce má proto evidentně 
zásadní význam nejen v  rámci biologických věd, ale z  povahy 
toho, že se zabývá silně existenciální otázkou po vzniku a  bytí 
života, má také silný přesah do jiných, především filosofických 
disciplín, přičemž se vůči ní v tomto smyslu musí vymezit kaž-
dý konkrétní jedinec, jenž si činí nárok na pochopení světa, ve 
kterém žije.
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Vezmeme-li tento fakt v úvahu, je jasné, že svým způsobem 
je evoluce více než jakékoli jiné téma vhodná k popularizaci pro 
širokou veřejnost, a  to pro popularizaci pozitivní v případě vědy 
i negativní v případě některých náboženských hnutí. Problematika 
popularizování evoluce spočívá v tom, že vtěsnat ucelený a nadto 
neskutečně propletený rámec hypotéz, jež protkávají tak rozsáhlou 
vědu, jakou dnes biologie bezesporu je, do srozumitelných a jed-
noduchých výkladů přístupných neodborníkům, není snadná věc. 
Lze samozřejmě namítnout, že to je problém i jiných věd: i Stephen 
Hawking měl jistě problémy přiblížit vznik černých děr modelové-
mu čtenáři. Takový modelový čtenář je však i přes značnou dávku 
romantiky především realista (a navíc nerozumí matematice), tak-
že při přemítání o kráse všehomíra a počátku všech věcí brzy sklopí 
svůj zrak z hvězdného nebe dolů na Zemi a začne se zajímat o to, co 
má na dosah ruky: o život.
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  3.2   co přesně křiví prostoročas biologické „skutečnosti“?

Výsledkem překotných snah o  popularizaci biologických 
témat a mezi nimi zvláště evoluce jsou potom většinou dva pro-
cesy, které následně samy pozitivní zpětnou vazbou vedou ke 
špatnému chápání evoluce a jejímu pokřivenému obrazu u široké 
veřejnosti. Těmito procesy, jež bývají málokdy zohledněny, ač-
koli jejich dopad je nesmírný, jsou selektivní výběr dat a dílčích 
hypotéz, jež budou popularizovány, a trivializace mnoha pojmů 
a jinak dosti složitých modelů bez výslovného upozornění na toto 
zjednodušení. K tomu navíc přistupuje ještě třetí faktor, jímž je 
míra aktualizace. Největším problémem je přitom skutečnost, že 
všechny tři okolnosti se vždy kombinují – a tím i zesilují výsledné 
pokřivení obrazu živého světa.

selektivita

Teorie evoluce, ať se nám to líbí nebo ne, není jen jedno-
duchou neodarwinistickou poučkou z  gymnaziální učebnice. 
Evoluční biologie pracuje s výsledky ze všech biologických dis-
ciplín za posledních 130 let, a  to už je pěkných pár knihoven. 
Neexistuje žádný myslitelný způsob, jak toto obrovské množství 
poznatků zkomprimovat beze ztráty informace: výsledkem tak 
může být buď slovníkové heslo, jež však ke svému výkladu po-
třebuje interpreta znalého kontextu, nebo opisná metafora, jež 
je ale pouhým zjednodušeným modelem dalších modelů. Popu-
larizační knihy se navíc z dobře pochopitelných příčin zaměřují 
na omezené výseky, jež jsou čtenářsky − a  to bohužel většinou 
znamená komerčně − vděčné, tj. v  praxi buď na tradicí petri-
fikované příklady omílané několik generací, anebo naopak na 
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kontroverzní novinky. V  populárních dílech se tak setkáváme 
stále dokola s týmiž příklady, z nichž některé pocházejí již z dob 
Darwina a počátků evoluční biologie. To sice není vyloženě špat-
ně, je ale třeba si uvědomit, že paleta jevů, které s evolucí souvi-
sejí a o nichž víme, je dnes mnohem rozsáhlejší. (Co ví veřejnost 
o evoluci prokaryot, protist, hub či rostlin? Celé pojetí evoluce 
je od neodarwinistické nové syntézy tradičně silně zoocentric-
ké. A  podobně.) Selektivní výběr prezentovaných příkladů má 
destruktivní důsledky pro diverzitu jevů, se kterými lze veřej-
nost seznámit a které by mohly přinést svěží vítr na zkostnatělé 
pole evoluční populárně-naučné literatury. Jde přitom o začaro-
vaný kruh: popularizace oblastí jako například evoluce bakterií 
vyžaduje od čtenáře jistou znalost faktografického i  dějinného 
kontextu, který v podobné literatuře dosud chybí – bez pionýr-
ských pokusů se však ani nikdy nevytvoří.

trivializace

Evoluce je ze své podstaty dějinný proces. Z  toho důvo-
du je její studium obtížnější než studium jiných jevů, které lze 
zkoumat z pravděpodobnostního hlediska za rozsáhlého použití 
matematického aparátu − ne že by toto nebylo v  evoluční bio-
logie možné, ale míra využití matematiky je tu omezena. Evo-
luční biologové nemohou činit tak dokonalé predikce jako jejich 
kolegové. Podstata procesů, které v evoluci působí, je sice dobře 
známa, ale dosud ne zcela rozumíme jejich zastoupení a celko-
vému podílu na konkrétních evolučních událostech. Evoluční 
biologie je navíc oborem velmi dynamickým a rozprostraněným 
a  její výdobytky jsou proto širší veřejnosti bez hlubšího vhledu 
nepřístupné v naprosto převažující části svého objemu. Přirozeně 
zvědavá veřejnost je potom opíjena rohlíkem v podobě méně než 
malé špičky ledovce, deformované navíc používáním metafor, 
jimž bez vhodného kontextu nikdy nikdo nemůže rozumět, pře-
destíraných navíc buď s vypočítavou vlezlostí, anebo s nadšeným 
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autoritářstvím. Srozumitelně a  jasně formulovat složité děje do 
didakticky použitelných podobenství vůbec není triviální záleži-
tostí a pohříchu vyžaduje profesionalitu nejen odbornou, nýbrž 
i pedagogickou, didaktickou a vlastně i uměleckou. Toho se však 
v populární literatuře člověk dočká málokdy, neboť kritériem vět-
šiny publikací je téměř vždy jejich marketingový úspěch, jenž je 
zpravidla podřízen konzumním atributům „většinového čtenáře“. 
Problémem evoluce na stránkách populárně naučné literatury je 
potom trivializace některých někdy i zcela zásadních pojmů, jevů 
a poznatků, které jsou pro neodbornou veřejnost natolik složité 
(např. tím, že vyžadují hlubší kontext odborných znalostí, který 
u  standardního čtenáře samozřejmě nemůžeme předpokládat), 
že dochází buď k  jejich trivializaci v  různé škále od zjednodu-
šení nutného až po naprosto bezobsažný pojem či popis, u nějž 
trivializace zničila celou jeho sémantiku, nebo k jejich opisu me-
taforou. Využívání metafor je zvláště v  evoluční biologii velice 
rozšířené a v zásadě mu nelze nic vytknout. Kámen úrazu ovšem 
spočívá především v tom, že široká veřejnost, nezvyklá na funkci 
a povahu modelu, není schopna odlišit podobenství, jež zde za-
stupuje model pro vytknutí analogií, takže za popis skutečnosti 
považuje metaforu samu. To je pak příčinou naprosto špatného 
pochopení a  znemožňuje to porozumění i  této zjednodušené  
podobě předkládaných informací. Bez řádné „omáčky“ se proto  
nezbytnost trivializace a metaforického opisování nejen míjí účin-
kem, ale naopak je pro výsledek jako takový spíše destruktivní.

aktualizovanost

Poslední z trojice hlavních problémů vážících se k populari-
zaci evoluce, do značné míry neodmyslitelně související s oběma 
předchozími, je aktualizace populární literatury o nové poznatky. 
Zde je situace naprosto tragická, ačkoli nutno přiznat, že z prin-
cipu ji lze jen těžko vylepšit nějakým zcela zásadním způsobem. 
Vezmeme-li v úvahu, že informace, které jsou předkládány v popu-
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larizující formě, jsou (i) selektivně vybrány a (ii) zjednodušeny, je 
nezbytné uvědomit si též skutečnost, že téměř nikdy nevypovídají 
o skutečném stavu věcí, tj. o tom, co je o dané problematice v sou-
časnosti známo. Zprofanovaným příkladem za všechny tři skuteč-
nosti je příklad evoluce oka, který se táhne historií evoluční biolo-
gie již od vydání Darwinova díla O vzniku druhů. Je příznačným 
rysem, že do dnešního dne se nedozvídáme o mnoho víc, než před 
dvaceti či padesáti roky, ačkoli je nepochybné, že současné znalosti 
jsou neporovnatelné.

Věda jako systém funguje na principu publikace nových po-
znatků v  odborných časopisech. Jejich systematické uspořádání 
do odborných učebnic (i zde pod taktovkou jistého výběru a malé 
míry zjednodušení) má pak v závislosti na atraktivitě oboru pro-
dlevu zhruba jedné dekády. Zohlednění takových poznatků auto-
ry populárně naučné literatury či klasických učebnic je pak oproti 
stavu znalostí známému specialistům v oboru posunuto o zhruba 
dvacet i více let. Aktualizace poznatků, jež jsou „v oběhu“, tj. psaní 
učebnic a  kvalitní naučné literatury, je ze své povahy proces ne-
snadný a náročný, pročež se mu většina autorů z celkem pocho-
pitelných důvodů vyhýbá a v reedicích používá pouze nejnutnější 
úpravy.

Za takové situace se nelze divit, že setkává-li se široká veřej-
nost neustále s týmiž argumenty a stále dokola opakovanými po-
znatky, vývoj všeobecného vzdělání i přes nezbytnost velkého fá-
zového posunu strašlivě pokulhává. Jistě, je tomu tak všude, ovšem 
u evoluce je to potíž – už jen proto, že jde o pojem, jenž v době 
internetové medializace rychlokvaškového typu prošel význam-
nou obsahovou devalvací nadměrným užíváním. Falešný dojem, 
že člověk rozumí a chápe v plné míře, je v případě evoluce poně-
kud hlubšího rázu než třeba u některých popularizovaných témat 
astrofyziky, kde celé řadě „koncových uživatelů“ zůstává pokora 
vědomí, že za řečeným se skrývá „něco víc“. Na druhou stranu je 
situace částečně způsobena také přehnanou mírou autoritářského 
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sebevědomí, jímž je naučná literatura z  oblasti evoluční biologie 
psána. Svojí příběhovostí totiž mnohé autory svádí k žánru kázání 
nebo naopak pohádek − a donekonečna tak roztáčí spirálu vzájem-
ného nepochopení.



Část drUhá
sYmbIotICké InterakCe:  
temná hmota bIoLoGIe

Motto:

„Pověz mi, Theophraste, kde se u tebe berou takové myšlenky? 
Vyčetl jsi to někde, můžeš se na někoho odvolat?“

„Nevím, jestli je to někde napsané,“ pokrčil Theophrastus 
rameny. „O to se nestarám. Vyčetl jsem to tady,“ rozmáchl se 
v širokém gestu, jež znamenalo celý svět kolem dokola.

(…)
„Žvásty, samé žvásty,“ ztrácel trpělivost starý alchymista 

a bušil dlaní o stůl. „Hereze! Touto cestou se nikdy nikam 
nedostaneš.“

„Ale ano, dostanu,“ neustupoval jeho žák.

 Waclaw Golembowicz, Paracelsus





4 sYmbIóZa jako bIoLoGICkÝ fenomén





definice

  4.1  definice

A ghúlové na hřbitovech, požírající nebožtíky již druhý den  
po pohřbu, pomyslel si, smývaje ze sebe mýdlo.

Dokonalá symbióza.
 Andrzej Sapkowski, Zaklínač II – Meč osudu

symbióza díky lišejníkům

Termín symbióza bývá tradičně připisován německému bo-
taniku Antonu de Barymu, jenž ji v roce 1879 definoval jako spo-
lužití různě pojmenovaných organismů (Sapp 2003, 1994); tato 
definice víceméně stále platí, symbiózou dnes rozumíme fyzicky 
blízké soužití dvou nebo více fylogeneticky odlišných organismů. 
De Bary o symbióze poprvé hovořil v roce 1878, ačkoli o rok dříve 
zavedl německý botanik A. B. Frank termín symbiotismus (Sapp 
1994), významově de facto identický. Toto konvergující úsilí bylo 
přirozeným důsledkem snahy o intelektuální recepci nedávného 
překvapivého objevu Švýcara Simona Schwendenera, totiž že li-
šejníky jsou duální organismy sestávající z  asociace houbového 
organismu s řasou (Sapp 1994). V téže době (1873) byly belgic-
kým zoologem P.-J. van Benedenem na základě per analogiam 
projekce ze struktury lidské společnosti (cf. sociomorfní mode-
lování, Komárek 2000) odvozeny a  definovány termíny parazi-
tismus, komensalismus a mutualismus (Sapp 1994). De Baryho 
pojetí symbiózy tak nejen zastřešovalo veškeré možné komplex-
ní asociace na škále parazit-mutualista (Sapp 1994), nýbrž také 
otevřelo nové paradigma v  náhledu přírodních věd na povahu 
interakcí mezi živými organismy jako protiváhu darwinovského 
„struggle“ (Darwin 2007).
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v hlavní roli mikroorganismy

V průběhu následujících posledních dekád 19. století mnoho 
botaniků (neboť především oni se věnovali jednobuněčným orga-
nismům) následovalo de Baryho a použilo schéma načrtnuté van 
Benedenem ke klasifikaci funkčních vztahů zahrnujících právě 
mikroorganismy. Pozornost se věnovala především organismům 
stojícím na rozhrání rostlina-živočich, resp. chlorofyl obsahují-
cím protistům. Prizmatu nového pohledu neunikly skutečnosti 
jako například asociace bakterií s hlízkami bobovitých rostlin či 
korálů a fotosyntetických řas. Zcela zásadní v tomto smyslu bylo 
pozvolné docenění fenoménu mykorhizních symbióz, které obje-
vil a popsal výše zmíněný A. B. Frank už v roce 1885; Frank je také 
autorem termínu mykorhiza (Frank 2005). Nutno podotknout, že 
objev existence vztahu mezi houbovým myceliem a kořeny vyš-
ších rostlin není triviální záležitostí a sám o sobě by byl velkým 
úspěchem, Frankův přínos však jde ještě dál: prohlásil, že houby 
v této podivné asociaci rostlinu nějakým způsobem zvýhodňují, 
tedy že jejich funkce je pozitivní. Toto přesvědčení však narazilo 
na houževnatý odpor jeho současníků, což není nepochopitelné, 
neboť neexistoval precedens kooperativního chování na takové 
úrovni (a  vlastně ani obecně: život byl chápán jako kompetice, 
boj o život) a houby byly obecně považovány za typické parazi-
tické organismy.

Jednoznačná definice pojmu symbióza nikdy neexistovala 
a problém jeho polyvalence trvá dodnes. Od samého zavedení byl 
termín používán k označení několika různých funkčních okruhů: 
buď v  omezené podobě jako synonymum pro mutualismus (se 
zřejmou Achillovou patou v  podobě nezbytně antropocentrické-
ho hodnocení benefit-cost na základě ad hoc známých informací), 
nebo v původní de Baryho intenci jako jakékoli úzké soužití růz-
ných organismů bez ohledu na konkrétní vzájemné vztahy, pře-
devším trofické; přesné vymezení „jakéhokoli úzkého soužití“ se 
ovšem vymyká možnostem jasné definice.



definice

sledovanost: nízká…
Nezávisle na tom, jak přesně byla symbióza chápána, se za-

čalo ukazovat, že významnou roli při ní často hrají bakterie − 
už proto, že vzhledem ke své velikosti vždy splňují podmínku 
„úzkého“ soužití s partnerským organismem. Rozvíjející se bu-
něčná biologie si nemohla nepovšimnout podobnosti bakterií 
s některými vnitřními strukturami eukaryotické buňky, přesto  
jakékoli představy mezidruhové integrace bakterie a  dalšího 
organismu do symbiotického vztahu zůstávaly na pokraji vě-
deckého zájmu. Podle Sappa (2003) tomu tak bylo z  několika 
důvodů, které pramenily z tehdejšího chápání mikroorganismů 
na jedné a  evoluce na druhé straně. Symbióza i  bakterie stály 
v pozadí, neboť mimo jiné:

(i) studium symbiotických interakcí směřovalo proti trendu 
stále rostoucí specializace v rámci jednotlivých biologických disciplín; 
vyžadovalo propojení a spolupráci několika již dobře etablovaných 
polí výzkumu.

(ii) představa, že bakterie by se mohly nějakým způsobem po-
dílet na evoluci, a dokonce figurovat v principiálně kladných asocia-
cích, ostře kontrastovala se soudobým triumfálním odhalením mi-
krobů jako původců nemocí. Pasteur a Koch přivedli sice bakterie 
na výsluní slávy, ovšem nikoli v roli kladných hrdinů. Mikrobiolo-
gie fungovala jako věda pod taktovkou medicíny ještě po většinu  
20. století; na jednostranné chápání bakterií jako pouhých infekč-
ních agens (srovnej Guttman & Viteavit 1967) si stěžuje ještě Margu-
lisová (2004) na přelomu tisíciletí. Ve skutečnosti se tento obraz mi-
krobiálního světa začal měnit teprve v posledních několika dekádách 
díky vzniku a rozvoji samostatného oboru mikro biální ekologie.

(iii) za předpokladu hypotetického sloučení bakterie a další-
ho partnera v úzký symbiotický svazek musela být nějak zajištěna 
dědičnost celého systému. Studium takového jevu by přináleželo 
klasické genetice, která však neměla nejmenší zájem o jakékoli ino-
vativní koncepce bořící zaběhané paradigma.
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(iv) celá koncepce symbiotických asociací s  mikroby byla 
mimo cíle a  hlavní myšlenkový proud moderní syntézy, etablo-
vané ve 30. a 40. letech 20. století. Ta byla ze své podstaty přísně 
zoocentrická a mikrobi v ní neměli místo. Podobné jevy byly sice 
v povědomí evolučních biologů, ale tradičně byly považovány za 
zvláštnosti, výjimky, náhody či dokonce zrůdnosti.

(v) symbióza, často ztotožňovaná s mutualismem, byla zcela 
zastíněna konfliktem a kompeticí jako převládajícími principy; do 
značné míry se není čemu divit, vezmeme-li v úvahu obraz histo-
rických událostí konce 19. a první poloviny 20. století a evropské 
společenské klima.

(vi) v neposlední řadě bylo studium takovýchto asociací také 
mimo zájem věd, jež byly tematicky nejblíže, především ekologie, 
která se úzce zaměřila na určování průtoků energií a  látek v pří-
rodě, ne na vlastní interakce mezi organismy. Bakterie pak zde 
neměly místo již vůbec − paradoxně navzdory tomu, že, jak dnes 
víme, hlavní roli v koloběhu látek a energie ekosystémy mají právě 
prokaryotní organismy.



význam

  4.2   význam

… ale nikoli nulová

Pod tíhou nových a  nových poznatků začalo být některým 
badatelům náhle zřejmé, že symbiotické interakce s  bakteriemi 
hrají v přírodě důležitou roli a jsou dost možná nikoli obskurním 
a  marginálním jevem, nýbrž fundamentálním základem života. 
Duální povaha lišejníků, dusík fixující bakterie, mykorhizní houby 
či fotosyntetické řasy žijící v tělech protistů a nezmarů naznačovaly 
časové i  prostorové kontinuum závislosti hostitele a  mikroba od 
částečné po úplnou vzájemnou závislost. Důmyslné spojení těch-
to poznatků s cytologií, která prokázala přítomnost sebereprodu-
kujících se tělísek uvnitř buněk rostlin a živočichů, vedlo některé 
biology k názoru, že i tyto (eukaryotické) buňky samy jsou možná  
symbiotickými organismy (např. ruského botanika A. S. Famintsyna).

Již konec 19. století byl svědkem hypotéz o  symbiotickém 
původu některých buněčných organel, především jádra, chloro-
plastů a  mitochondrií, ale i  dalších. Představa, že chloroplasty 
vznikly asociací bakterie a buňky, se poprvé objevila již v 80. letech  
19. století, nejlépe propracována však byla ruským botanikem 
Konstantinem Merežkovským (1855–1921), který též v roce 1909 
zavedl termín „symbiogeneze“ pro označení vzniku nového orga-
nismu procesem symbiózy. Mezi lety 1905 a  1918 Merežkovskij 
napsal sérii článků, v nichž argumentoval, že chloroplasty, tehdy 
nazývané chromatofory, jsou symbiotické mikroorganismy a  že  
jádro a cytoplazma také povstaly skrze symbiózu dvou fylogenetic-
ky odlišných linií (Sapp et al. 2002).

Ve Spojených státech v průběhu 30. let argumentoval stejně 
Američan Ivan Wallin (1883–1969) ve prospěch symbiotického 
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původu mitochondrií z  původně samostatných mikrobiálních 
partnerů buňky. Wallin byl velkým propagátorem myšlenky 
symbiózy a  zvláště její funkce v  evoluci druhů (Wallin 1927). 
Podobné myšlenky o  významu symbiózy kolovaly minorit-
ně celou Evropou, ve Francii je známá práce Paula Portiera  
(1866–1962).

Příležitost pro změnu všeobecného pohledu na fenomén 
symbiózy se naskytla ještě dalším zásadním způsobem zhruba 
v polovině 20. století, kdy se souběžně s významným objevem 
struktury DNA začalo ukazovat, že s dědičností to není tak zce-
la nekomplikované a jednoduché; mainstreamová část biologie 
byla částečně donucena změnit svůj úhel pohledu na centraliza-
ci dědičného materiálu v rámci buňky. V roce 1952 Joshua Le-
derberg (Sapp 2003) navrhl termín „plazmid“, jímž označil jed-
notku mimojaderné dědičnosti, jejíž existence přímo nahrávala 
možnosti snazšího přijetí teorie symbiogeneze. Další roky ale 
žádný významný posun v  tomto směru nepřinesly, ba naopak: 
plazmidy se staly pouhým nástrojem pro genetické inženýrství, 
které bylo dalším triumfem genetiků a stálo v pozadí následu-
jícího rozkvětu molekulární biologie. Mikrobiologové dále sle-
dovali bakterie pouze jako možné původce nemocí a symbióza 
jako významný evoluční faktor ležela v zapomnění až do pozd-
ních 60. let, kdy na scénu vešla americká mikrobioložka Lynn 
Margulisová.

teorie sériové endosymbiózy: vzkříšení symbiózy

Byla to právě Lynn Margulisová (1938–2011), jež znovuobje-
vila již zapomenutý koncept symbiózy jako možný zásadní faktor 
v evoluci a  její participaci na důležitých evolučních událostech –  
v tomto případě na vzniku některých buněčných organel. Narůs-
tající indicie vedly v  průběhu 60. let Margulisovou k  formulaci 
a publikování teorie tzv. sériové endosymbiózy (Margulisová 2004; 
Margulis & Sagan 2002), podle níž je eukaryotická buňka konglo-
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merátem různých bakteriálních partnerů. Reakce odborné veřej-
nosti byly samozřejmě rozporuplné. Vůdčí postavy biologického 
výzkumu si pospíšily s  tvrzením, že celá koncepce je nevědecká, 
protože není dost dobře možné ji testovat. Jedním z nejvýznam-
nějších odpůrců byl Roger Stanier, tehdejší jednička v oboru mi-
krobiologie.

Záhy se ovšem začalo ukazovat, že Margulisová měla nej-
spíš pravdu: zjistilo se, že mitochondrie a plastidy obsahují vlastní 
DNA a elektronový mikroskop potvrdil jejich strukturní podob-
nost s bakteriemi. V 80. letech potom molekulární biologie bez vší 
pochybnosti dokázala příbuznost sekvencí DNA v chloroplastech 
s DNA sinic a DNA mitochondrií s DNA alfa-proteobakterií a de 
iure tak potvrdila jejich společný původ z mikrobiálního předka. 
Přes prvopočáteční rozpačité přijetí a nejednotnost názorů vědec-
ké komunity (Gray & Doolittle 1982) byla teorie sériové endosym-
biózy pro semiautonomní organely brzy akceptována (Yang et al. 
1985; Gray et al. 1984; Wallace 1982) a stala se základem moder-
ního pojetí biologie (Schlosser & Wagner 2004; Maynard-Smith  
& Szathmáry 1995).

Symbióza (vztah) a především její možný důsledek – symbio-
geneze coby proces vzniku nového organismu procesem symbiózy –  
tak byla rehabilitována z  fenoménu marginálního významu na 
esenciální podstatu mnoha biologických disciplín a  stala se dal-
ším úběžníkem evoluční biologie, už jen proto, že spolu s rodící se 
oblastí molekulární evoluce našly společného jmenovatele: proka-
ryotní organismy.
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symbióza a symbiogeneze: všude kolem nás

Existují tajemství, která člověk může jen tušiti a která dokáže  
za dlouhá staletí rozluštiti jen částečně. Věřte mi, nyní právě jsme 
na prahu jednoho z takových tajemství.

 Bram Stoker, Drákula

Ve stínu neodarwinismu sobeckého genu se tak od 70. let 
vyvíjel alternativní evoluční model: symbiogeneze neboli evoluce 
splýváním (tj. změnou kontextu). Ačkoli nikdy nedosáhl většího 
veřejného ohlasu, současné znalosti evoluce prokaryot i eukaryot 
zřetelně ukazují, že jej rozhodně nelze podceňovat. Přestože sym-
bióza jako možný zdroj evolučních novinek byla navrhována již od 
svého zrodu v 19. století, nenalézáme tuto myšlenku v žádné his-
toricky významné publikaci či pojednání o evoluční biologii (Sapp 
2003: 236).

Předmětem studia „klasické“ evoluční biologie je především 
doba od kambrické exploze, tedy zhruba posledních 600 milionů 
let, což ovšem není ani 20 % historie života na Zemi, uvědomíme- 
-li si, že jeho vznik bývá tradičně kladen do zhruba 3,5 miliardy 
let vzdálené minulosti. Chceme-li o evoluci uvažovat komplexně, 
je nutno domyslet ji za hranice zoocentrického pojetí. Je jasné, že 
evoluce prokaryot včetně samotného vzniku eukaryotické buňky je 
důležitou součástí celé evoluční teorie. Symbiotické interakce ve-
doucí k symbiogenezi získaly v evoluční biologii své nenahraditel-
né místo, neboť je zřejmé, že se zásadní měrou podílely na vzniku 
významných evolučních novinek.

Dnes již bezpečně víme, že každá jednotlivá eukaryotická 
buňka je komplexním konglomerátem chromozomálních a orga-
nelárních genů, stejně jako mnoha virů, jež jsou často integrovány 
do její DNA. Vezeme-li pak v úvahu celek mnohobuněčného eu-
karyotického těla u metazoí, kde se přidávají ještě další bakteriální 
i eukaryotičtí symbionti (mutualisté, komenzálové a parazité), jde 
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ve výsledku o  nesmírně složité konsorcium mnoha druhů, které 
se (samozřejmě z ultimátní roviny pohledu) musí snažit o společ-
nou koexistenci formou spolupráce na funkční integritě celku. Jde 
o propracovaný ekosystém vazeb, jejichž výsledný charakter záleží 
vždy na kontextu vazeb ostatních, v nichž se nacházejí.

Symbiotické interakce lze kontinuálně rozložit na škálu vzájem-
né závislosti obou partnerů, kde na jedné straně jsou endosymbionti 
dávno etablovaní v  rámci buněk (mitochondrie, plastidy a vlastně 
eukaryotní buňky samy o sobě), uprostřed endosymbionti jakožto 
organismy žijící uvnitř těl jiných organismů a na straně druhé ekto-
symbionti jako symbionti vnější. Vzhledem k tomu, že bakterie jsou 
všude kolem nás, ve všech biotopech a všech prostředích, také mik-
robiální symbiózy jsou všudypřítomné (Valdivia & Heitman 2007). 
Známé jsou například mikrobiální symbiózy u hmyzu (Kikuchi 2009; 
Wernegreen 2004; Wernegreen et al. 2003), ale i jinde (Kitano & Oda 
2006; Wang 2006; Minic & Hervé 2004; Beard et al. 1998; Hender-
son & Wilson 1997). Jejich význam přitom není v žádném případě 
okrajový (Hoffmeister & Martin 2003): mohou vykonávat spoustu 
činností nemožných u  hostitelů, jako jsou mimo jiné fotosyntéza, 
metabolizace síry, fixování dusíku, trávení celulózy, syntéza amino-
kyselin, vitamínů, růstových faktorů, cukrů či enzymů (Piel 2004; 
Thorington & Margulis 1981). Za zmínku stojí také symbiózou zpro-
středkovaná ochrana, kdy symbiont poskytuje ochranu vůči dalším 
organismům. Symbiotický vztah u  wolbachie dokonce zapříčiňuje 
speciaci druhu (Werren 1997). Stopy takových symbióz sahají dale-
ko do minulosti (Wier et al. 2001) a nelze pochybovat o tom, že časo-
vé měřítko sahá velmi hluboko, což je dobře ilustrováno mj. na pří-
kladu arbuskulárních mykorhiz a kořenů vyšších rostlin (Helgason  
& Fitter 2009; Akiyama & Hayashi 2006; Gryndler a  kol. 2004;  
Smith & Read 1997, Gadkar et al. 2001). Arbuskulární mykorhizy 
měly podle současného názoru zásadní vliv pro kolonizaci souše 
rostlinami v době před zhruba 400 miliony let (Rodriguez & Red-
man 2008).
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Technologický rozvoj v rámci jednotlivých biologických dis-
ciplín vedl v posledních letech k exponenciálnímu nárůstu dat tý-
kajících se jednotlivých aspektů symbiotických interakcí, ovšem 
tyto jsou vždy studovány v rámci konkrétního oboru (mj. mykolo-
gie, botanika, zoologie, ekologie, parazitologie, buněčná biologie,  
v posledních letech zvláště mikrobiologie). O syntetický pohled se 
snaží jen některé práce z evoluční biologie, většinou právě v kon-
textu teorie symbiogeneze. Důležitost konceptu symbiotických in-
terakcí a zároveň jeho fragmentovanost (a z ní plynoucí separaci 
poznatků) v  jednotlivých biologických oborech lze demonstrovat 
výčtem několika nejvýznamnějších okruhů výzkumu, jež explicit-
ně či implicitně operují na jeho základech:

•	 	bakteriální	komunikace,	quorum sensing, problematika bakte-
riálních biofilmů a konsekvence průmyslového i medicínské-
ho využití (např. Aminov 2009; Atkinson & Williams 2009; 
Blango & Mulvey 2009; Czárán & Hoekstra 2009; Karatan  
& Watnick 2009; Pacheco & Sperandio 2009; Shank & Kol-
ter 2009; Straight & Kolter 2009; Venturi & Subramoni 2009; 
van der Heijden et al. 2008; Morohoshi et al. 2007; Pierson  
& Pierson 2007; Turovskiy et al. 2007);

•	 	významné	ekologické	vztahy	(Adams	&	Duggan	2008;	van	der	
Putten et al. 2007; Lutzoni et al. 2001; Read et al. 2000), ochra-
na ekosystémů (např. tzv. bleaching korálových útesů; Correa 
et al. 2009; Rosenberg et al. 2009; Venn et al. 2008);

•	 	mykorhizní	 symbiózy	 a  jejich	 vliv	 na	 rostlinnou	 biomasu	
(Finlay 2008; Rodriguez & Redman 2008; Sawers et al. 2008; 
Gryndler a kol. 2004);

•	 	hospodářské	využití	 symbiotických	 interakcí,	např.	větší	vý-
nosy (luštěniny + rhizobiaceae; Martinez-Romero 2009; Ro-
driguez-Llorente et al. 2009; Kiers et al. 2007; White et al. 
2007; Barea et al. 2005; Cocking 2003; Szczyglowski & Amyot 
2003; Broughton et al. 2000; Perret et al. 2000; van Rhijn  
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& Vanderleyden 1995), přirozená obrana (symbiont-media-
ted protection; Haine 2008; Mueller & Macpherson 2006; Roy 
& Kirchner 2000), potenciální přínos pro fytopatologii per se 
(Bisseling et al. 2009; Miller 2007);

•	 	humánní	 i  veterinární	 medicína	 (parazitismus,	 patogenita/ 
/virulence; Fellous & Salvaudon 2009; Little & Currie 2009; 
Miller 2007; Blaser 2006);

•	 	teoretická	a evoluční	biologie	(vznik	eukaryotické	buňky	a se-
miautonomních organel, role symbiogeneze při speciaci, sou-
vislost symbiotických interakcí s  hypotézou Gaia; Cavalier- 
-Smith 2009; Kutschera 2009; Lake 2009; Bigot et al. 2008; 
Kutschera & Niklas 2008; Archibald 2006; Margulis et al. 2006;  
Kutschera & Niklas 2005; Yoon et al. 2005; Margulis & Sagan 
2002; Chapman & Margulis 1998; Bunyard 1996; Williams 
1996; Maynard-Smith & Szathmáry 1995; Lake & Rivera 1994; 
Lovelock 1993).

Thomas Kuhn by se jistě škodolibě pousmál: stejně jako v pří-
padě sobeckého genu jen stačilo změnit úhel pohledu a  symbio-
tické interakce náhle vidíme všude kolem sebe. Jonathan Frakes 
by si patrně neodpustil potměšilé rýpnutí: „Můžeme věřit tomu, co 
vidíme? Naše vlastní vnímání nás zase jednou oklamalo. Ignorujme 
klišé o tom, že pravda je někdy podivnější než fikce, a řekněme, že 
některým věcem se dá jen těžko uvěřit – nemyslíte?“

Nejdůležitější je však to, co by řekl Gregory Bateson: oč jde, je 
skutečnost, že dva pohledy jsou lepší než jeden. Nejde o malicher-
nou válku paradigmat, nýbrž o  malování věrného obrazu světa. 
A malíři přeci používají různé štětce.
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  4.3   symbióza jakožto vztah, interakce

biologie: věda o interakcích

Biologie 60. a 70. let pod vedením své nejsilnější frakce, biolo-
gie molekulární, jaksi nepozorovaně a „mimochodem“ redukovala 
veškeré interakce na pouhé akce a reakce: kauzální řetězce závis-
lostí charakterizované schématem stimulus-response, kde je vždy 
zastoupen určitý stimulus (ve smyslu trigger, spouštěč) a odpověď, 
kterou vyvolává. Tyto akce a reakce jsou málokdy uvažovány jako 
část integrované sítě jiných reakcí, se kterými se vzájemně mohou 
ovlivňovat. Biologie se tak sice nevědomky, ale o  to důsledněji 
vrátila k Descartovu odkazu mechanicismu a jeho kategorickému 
prohlášení Animal non agit, agitur – živočich se nehýbe, nýbrž je 
pohybován (pasivum je zde více než slovní hříčkou).

Problematika pasivity vs. aktivity organismů je exaltovaným 
minovým polem diskusí, které se odrážejí od krajních mantinelů 
mechanicismu a diskreditovaného vitalismu (neboť právě vitalismus 
byl snahou o dokonalé uchopení života vědou) – a při uvědomění 
si toho, že ani jeden extrém není žádoucí, bloudí kdesi uprostřed na 
území nikoho (či spíše ničeho). Zřejmou Achillovou patou těchto 
úvah je jakási imanentní představa pojmu vědomí (srovnej Bitbol  
& Luisi 2004), kterou je intuitivně (a velmi obsesivně) nutno při kaž-
dém jiném než extrémně mechanistickém pojetí zohlednit. A vědo-
mí jako něco, čemu dodnes chybí vědecký popis a definice, je dýkou 
do zad každému náznaku plodných myšlenek v této oblasti teoretic-
ké biologie. Přitom ale intencionalita jako fenomén není omezena 
jen na vědomí v našem slova smyslu (Dennett 2004) a dá se s ní pra-
covat i na mnoha odlišných úrovních – důsledky mohou být právě 
pro teoretickou biologii více než pro jakýkoli jiný obor zcela zásadní.



symbióza jakožto vztah, interakce

V tomto obrazu světa je vše převedeno na váhu a hybnost: jde 
o  jednoduchou kauzalitu, kterou je snadné určit a  spočítat. Mo-
lekulární biologie šťouchá kolíkem stimulu a  zapisuje odpovědi. 
Loví ze tmy nevědomosti příčinné řetězce, jež nás oslňují svojí 
krásou, kterou jako model izolované části systému nepochybně 
mají. Stále více však začínalo být zřejmé, že vztahy v biologických 
systémech, uvnitř nich i mezi nimi na všech úrovních organizace 
mají charakter a strukturu sítě: integrovaného celku, v němž záleží 
nejen na uzlech (strukturách), nýbrž i na hranách (vztazích mezi 
strukturami) a  způsobu jejich vzájemného propojení. Takovou 
vzájemnost či alespoň její náznak přinesla do biologie kyberneti-
ka se svým pojmem zpětné vazby. Otřepané klišé, že vše souvisí 
se vším, je v biologii nutno vzít na milost. Sama etymologie slova 
organismus, stejně jako jeho českého překladu ústrojenec, upozor-
ňuje na základní charakteristický rys života: harmonické propojení 
a vzájemnou provázanost jednotlivých funkčních okruhů (srovnej 
Pelletier et al. 2009; Guerrero & Berlanga 2006). Právě zde se z akcí 
a reakcí stávají interakce.

Biologie proto není vědou pouze o živých strukturách, nýbrž 
též – a v míře nikoli menší – vědou o interakcích mezi nimi, jež 
tvoří svébytnou a  nepostradatelnou součást celku, jímž je poro-
zumění životu jako zcela specifickému fenoménu. Však imperativ 
holismu vposledku reflektuje právě toto: že nejde jen o struktury, 
nýbrž také o vztahy mezi nimi.

fenomén symbiózy jako obecný model interakcí

Dawkinsův slepý hodinář a s ním celá neodarwinistická bio-
logie se s  tímto vyrovnala jen v  jedné z  mnoha rovin. Opice pí-
šící na stroji Shakespeara, evoluce znaků mechanismem mutace 
a  následné fixace přírodním výběrem, který tak znaky posunuje 
na fenotypové škále podle pozadí prostředí, v němž jsou selektová-
ny – jde o monumentální myšlenku. Oháníme se (naštěstí čím dál 
méně) v principu nesmyslnými pravděpodobnostmi vzniku toho 
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a onoho, ale zapomínáme (nebo nechceme vidět), že vše je spojeno 
do koordinovaného a funkčního celku a že evoluční novinky a se-
lekce musely probíhat nikoli na úrovni izolovaných podsystémů 
(kde slepý hodinář kraluje precizní myšlenkovou genialitou), ale 
na úrovni provázaných a mezi sebou interagujících celků: a zde leží 
zakopaný pes, neboť nikdo netuší, co vlastně takovým celkem je 
(Bortoft 1996). Makromolekula? Organela? Buňka? Tkáň? Jedinec? 
(Co je vlastně jedinec?) Druh? (Co je vlastně druh?) Společenstvo? 
Ekosystém? Gaia, je-li něco takového?

Chceme-li přemýšlet takto, dostáváme se vinou nemožnosti 
řádné formulace a  formalizace na pole metafyziky a  spekulací –  
a zaváníme sirným pachem kacířství. Je o mnoho jednodušší ne-
starat se o celek, jehož poznání je zatíženo takovým (ano, i filoso-
fickým) nebezpečím, a věnovat se detailům, které jsou jasné a jed-
noznačné (ono Descartovo clare et distincte) a na nichž se dá bez 
problému pracovat metodologií moderní vědy. Teoretická biologie 
tak mře na úbytě toho, že tvořit hypotézy je v ní až příliš snadné, 
ale určit, které z nich jsou plauzibilní a proč, je téměř vždy skoro 
nemožné. Riziko takového stavu je v  tom, že pokud se celá věda 
redukuje jen na ono solve a zmizí coagula, ztratíme přes oceán kůry 
brzy povědomí nejen o  tom, že existuje les, ale snad i  o  tom, že 
existují jednotlivé stromy.

Tak tvrzení, že podstatou biologie v jejím nejširším teoretic-
kém rámci jakožto vědy o živém jsou interakce, tj. vztahy, zní na-
prosto triviálně a bezobsažně. Oč ale ve skutečnosti jde, je vědomí 
toho, kde končí model a začíná to, co je modelováno. Přímá kauza-
lita izolovaného systému je v molekulární biologii vynikající mo-
del. Je ale důležité nezapomenout, že onen výsek světa, který jsme 
vyčlenili, aby jej bylo možno popsat, je částí celku, který je funkčně 
propojený – a jak velkého celku, to nevíme. Snahou přinejmenším 
teoretické biologie by proto mělo být hledání adekvátnějšího mo-
delu, tj. takového popisu, který by obsáhl i onu vzájemnost, funkč-
ní provázanost, a zohlednil síťovou povahu biologických interakcí. 



symbióza jakožto vztah, interakce

Dobrým kandidátem se jeví být z formálního hlediska matematic-
ká teorie sítí a grafů, jejíž aplikace v biologii už dosahuje značných 
úspěchů.

Intuitivní pocit, že biologie znamená studium nejen struktur, 
ale i  leckdy komplikovaných vztahů mezi nimi, je potřeba zbavit 
oné samozřejmosti a triviální sémantiky a zamyslet se nad hlubší 
podstatou toho, co to znamená, co je tu vlastně řečeno mezi řád-
ky. Nebývá nezvyklé, že nové rámce světa v  podobě nových pa-
radigmat se rodí ze stejných zárodků jako ty předcházející – jen 
nahlížených jinýma očima, tedy jinak interpretovaných. (Až příliš 
to připomíná embryogenezi a epigenetiku, kde jedna a táž infor-
mace má na základě různé interpretace – bez ohledu na to, kdo je 
interpretantem – zcela odlišný výstup; vzpomeňme i alternativní 
mRNA splicing.)

Je přitom důležité zopakovat, že pojmem interakce zde není 
myšlen jednoúrovňový determinismus fyzikální akce a  reakce: 
nejde o  triviální modelové duo stimulus-response. Biologické in-
terakce vycházejí ze vzájemného propojení víceúrovňových zpět-
novazebných systémů, jejichž fungování se neřídí jednoduchými 
a především předvídatelnými pravidly jednoúrovňového kódová-
ní. Jejich linearizace pro deskriptivní účely není snadná, ale možná 
ani není zcela nezbytná: možná jen stačí najít nové, příhodnější 
příměry, tj. modely – metafory a analogie.





5 jaZYková metafora žIvého





metafora, analogie a model − co je smyslem metafory?

  5.1  metafora, analogie a model − co je smyslem metafory?

metafora

Slovo metafora je etymologicky odvozeno z  řeckého výrazu 
pro přenos či přenášení, jde tedy o užití slova v přeneseném smyslu, 
tj. ve smyslu odlišném od jeho běžně používané funkce, a to zpra-
vidla na základě přidružené strukturální podobnosti. Podstatou  
metafory je proto vlastně odchylka od obvyklého kontextu a po-
užití konkrétního obrazu k pochopení nebo formulaci abstraktních 
vztahů, v jejímž výsledku je metafora cosi jako „zprostředkovatel“, 
to, čemu se v angličtině říká go-between (Draaisma 2003: 23). Me-
tafora čerpá především ze základní zkušenosti člověka v jeho těles-
ném vnímání okolního světa i  sebe sama jako relativního středu 
světa, ale často ji též přesahuje:

K sdělovací a poznávací (kognitivní) funkci metafory patří tedy to, 
že se může týkat jevů a skutečností přesahujících běžnou zkušenost 
a těžko sdělitelných oběma stranám známými slovníkovými 
(lexikálními) kódy. Metafora spojuje smysl a nesmysl tak, že 
naznačuje možný přenos zkušenosti z jedné oblasti na druhou 
a současně demonstruje, že takový úkon je nebezpečný,  
nehledáme-li skutečnou funkci nových souvislostí. 
 (Pokorný 2006: 60)

Metafora je běžným výrazovým prvkem jazyka a jak zapsané 
texty, tak i běžná mluva jsou metafor plné: právě proto nelze jazyk 
chápat (jen) jako kódovací systém. Jsou v něm obsaženy prvky kó-
dovacího systému, ale jeho funkci z  nich nelze vyložit (Pokorný 
2006: 58). Metafora se při vší blízkosti k přirovnání a podobenství 
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liší od těchto příbuzných literárních prostředků tím, že posluchače 
nebo čtenáře provokuje, a to tak, že analogický charakter spojení 
slov neohlásí, zamlčí spojku „jako“, která je nezbytnou součástí při-
rovnání (Pokorný 2006: 61). Uvědomujeme si jen zlomek z meta-
for, jimiž je protkán náš jazykový svět.

Je dobré vědět, že metafory od samého počátku pronikly i do 
světa exaktní vědy (Pokorný 2006: 66), což si vědci sami, přivyk-
lí funkci modelu, většinou uvědomují; horší je to již s recepcí vě-
deckého žargonu širší veřejností. Celá řada metafor používaných 
vědou vděčí za svoji existenci právě skutečnosti, že vyjadřují to, 
co nelze vyjádřit doslovně – buď ještě ne, nebo zásadně vůbec ne 
(Draaisma 2003: 20). Svou opisnou a srovnávací funkcí metafora 
nejen vysvětluje, nýbrž i  zkracuje: poskytuje náhražku dlouhého 
lexikálního opisu, v praxi jde tedy nejen o sémantického zprostřed-
kovatele, nýbrž především o praktickou substituční zkratku.

Důležité je, že protože metafora je nezbytnou částí jazyka, roz-
díl mezi vědou nebo vírou na jedné straně a pochybným nábožen-
stvím nebo ideologiemi spojenými se sebeklamem na straně druhé 
není v užití či neužití metafory, ale ve způsobu, jímž se s metaforami 
zachází (Pokorný 2006: 58). V souvislosti s evoluční biologií jakožto 
vědou odkázanou na historické singularity a obsahující nadprůměr-
né množství metafor je velmi inspirativní tato pasáž:

Metafora může tedy také fungovat i jinak, než se obvykle očekává. 
A dobrá metafora opravdu především působí opačným směrem, 
než se předpokládá. Ukazuje tím, že určité trvale působící nebo 
stále platné skutečnosti lze odhalit nebo pochopit jen skrze 
konkrétní dějinné události, jen skrze uzlové body, podle nichž se lze 
orientovat v širší ploše dějin. Obvykle vyvozujeme obecné závěry 
z často opakovaných podobných jevů a událostí. Musíme však také 
předpokládat, že některé závažné skutečnosti se mohou projevovat 
v událostech, s nimiž se setkáváme zřídka, v některých případech 
jen jednou v dějinách. (Pokorný 2006: 78)



metafora, analogie a model − co je smyslem metafory?

analogie a model

Jak však popsat svět, jejž vidíš bez já? Není tu slov. Červený,  
modrý – i ona rozptylují, i ona kryjí ve vrstvách a nedovolí světlu 
projít. Jak jen lze znova cokoli souvisle popsat či vyslovit?

 Virginia Woolfová, Vlny

Slovo analogie vychází z  řeckého výrazu pro přiměřené, 
vhodné (Syrovátka 1994: 289) a předpokládá model a  jeho pra-
videlné napodobování. Analogický tvar je tvar podle obrazu jed-
noho či více jiných tvarů, který je v souladu s určitým pravidlem 
(De Saussure 2007: 189). Přes řadu podobných definic je však 
analogie definována vágně a její použití zvlášť ve vědě je tragicky 
neurčité.

Obecnou funkcí analogie je to, že dává možnost nazřít po-
dobné, shodné, ale i rozdílné, poměrné vzhledem k dříve nezná-
mému (vzpomeňme na Descartovo zpředmětňování, teprve díky 
němuž lze různé jevy, převedené na souměřitelné charakteristiky, 
porovnávat). Problém nastává, ptáme-li se, jak definovat podobu –  
což je problém, s nímž v rámci vědy zápasí např. Neubauer se svým 
konceptem eidetické biologie (Neubauer 2002a). Otázka je to sice 
triviální, ale odpověď aby člověk pohledal: Co je podobné? Může-
me vycházet z toho, že analogie reprezentuje jakoukoli podobnost? 
Či je snad jenom jejím jedním typem? Je analogie oním společ-
ným jmenovatelem všech druhů a  forem podobnosti? Nebo jsou 
podobnost a analogie synonyma či stejný termín vyjádřený českým 
a  cizím slovem? Nebo ještě jinak: Je každá podobnost analogií? 
(Stachová 1994: 89)

Možnost užití analogie pokládáme běžně za samozřejmou, 
tato samozřejmost však rychle mizí, jsme-li nuceni explicitně 
vyjádřit podobu mezi srovnávanými jevy, které se touto analo-
gií vědomě, častěji však nevědomě dotýkáme. Jde přitom o zcela 
běžnou věc: vzpomeňme na to, že i takové testy inteligence jsou 
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založeny na řešení sice nových problémů, avšak analogických 
naší dosavadní zkušenosti – inteligenční testy tak vlastně měří 
míru naší schopnosti chápat a nalézat příměry. Analogie proto ve 
své heuristické funkci předpokládá předporozumění, jež je prv-
ním předpokladem hermeneutiky, vysvětlování a výkladu. Před-
porozumění v analogii je ze známého k neznámému na základě 
podobenství (Stachová 1994).

Analogie jsou tak základem modelů, neboť model svou po-
vahou připodobňuje skutečnost zvýrazněním jejích podstatných 
charakteristik. Uvědomit si to je důležité proto, že věda sama je 
na modelování postavená, což v praxi neuniká ani tak samotným 
vědcům, jako spíše veřejnosti, jež je s  funkcí a  povahou modelů 
v metodologii vědy obeznámena jen velmi nedostatečně. Je nepo-
piratelným faktem, že většina exaltovaných témat, jež překročila 
práh vědy a začala žít vlastním životem v rámci všeobecného po-
užívání, se z šablony modelu a analogie vymanila: kdyby tomu tak 
nebylo, namísto hádek o jednotlivé detaily by stačilo pozměnit mo-
del. Pozměnit tvrzení, jež nabylo glejtu svébytné existence a obecně 
se vžilo jako takový obraz světa, jež sedí jako zadek na hrnci, je 
naproti tomu docela potíž.



jazyková metafora v biologii

  5.2   jazyková metafora v biologii

Jazyková metafora života operuje s  analogií přirozeného ja-
zyka a  živých bytostí. Jejím základním smyslem je poukázat na 
zjevnou podobnost obou systémů, jež by se dala vyjádřit jako po-
dobnost historicky vytvořených, resp. vytvářejících se vzájemně 
interagujících sítí s  vysokou mírou robustnosti, které se sebe-re-
gulují skrze vlastní strukturu: jednotlivé funkční celky (uzly sítě) 
participují na celkovém rozmístění vazeb, vztahů, interakcí (hran 
sítě), přičemž podstatou této participace je účast na komunikaci 
s okolím, v tomto smyslu tedy účast na tvorbě konvencí, tj. na tom, 
jakým způsobem budou informace v takové síti vykládány. Jinými 
slovy, přirozený jazyk je neustále se proměňující sumou konvencí 
vzniklých dějinnou participací každého jednotlivého aktivně fun-
gujícího člena společenství – mluvčího, a stejně tak (toť právě pří-
měr) lze i organismy coby živé bytosti chápat jako skupinu „mluv-
čích“, kdy každý jedinec přispívá svou existencí a jejím projevem do 
tezauru dějinných konvencí pro zacházení s informacemi k účelu 
jejich interpretace pro své vlastní potřeby.

Je zde nanejvýš důležité upozornit, že toto zacházení s  infor-
macemi a jejich výklad (interpretace), tedy tvorba významu, stejně 
jako ona participace na „veřejném dění“ svou metaforickou pova-
hou nijak nesouvisejí s  kognitivními procesy organismů a  nemají 
zde tedy žádný vztah k pojmu vědomí. Sémiotické procesy výkladu 
informace, při němž vzniká význam, se týkají pouze tohoto specific-
kého zacházení s informací a sémioze v tomto pojetí není vázána na 
jakoukoli vědomou činnost organismů. Celou věc si lze analogicky 
demonstrovat na problematice termínu fitness, kde též jde o opisný 
termín skutečnosti, o  niž nám jde: stejně jako organismy „jedna-
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jí tak, aby“ zvyšovaly svou fitness, jsou na základě stejného přímě-
ru schopny pracovat s širokou valencí výkladu informace, která se 
k nim dostane, a to na základě předchozí (fylogenetické) zkušenosti. 
Důležité je, že nejde o proces pouhého kódování (Barbieri 2008) a že 
při tom principiálně není vyžadován jakýkoli vědomý proces.

Zásadní výhodou tohoto přístupu je přesunutí těžiště aktivity 
(tj. hybné síly – znovu zdůrazňuji, že nesouvisí s aktivitou jako vě-
domým procesem) do centra, tj. na klíčové aktéry: živé organismy 
(Kleisner & Markoš 2009). Jejich vývoj a evoluce, chápaná jako po-
stupná změna interpretačního rámce pro jednotlivé „grupy“, které 
tak diverzifikují na základě „komunikační“ speciace (obvyklým 
způsobem, jen příčina je v tomto rámci určena jinak), jsou tak po-
staveny na úroveň procesů vycházejících přirozeně z  těchto entit 
jako jejich nedílná součást: evoluce přestává být konstrukcí přilo-
ženou zvnějšku, jejíž existence je v takovém pojetí pouze důkazem 
nefunkčnosti základních biologických principů stability a  dědič-
nosti v jinak inertním světě, a stává se vnitřní, logickou a nutnou 
charakteristikou celého systému.

Stručně a krátce řečeno, nejde o převratné tvrzení, nýbrž pouze 
o využití nové metafory, nového příměru, jenž nám zviditelní a umož-
ní pracovat s jinými charakteristikami zkoumané reality. Opět je třeba 
zdůraznit, že věda je postavena na modelování skutečnosti a změna 
modelu není útokem na výsledky dosažené modely předchozími, ale 
naopak snahou tyto výsledky rozšířit a zpřesnit. Abychom pochopili 
rozdíl mezi metaforou jazyka přirozeného a formálního (neboť meta-
fora formálního jazyka v podobě DNA jako exekutivního programu 
je v biologii doma již dlouho), nastiňme krátkou definici obou.

definice jazyka

Definovat jazyk není vůbec jednoduché. Definice do značné 
míry závisí na tom, kdo a  z  jaké perspektivy ji určuje, nejčastěji 
a nejobecněji se však jazyk považuje za znakový systém popisující 
sdílené významy. Jazyk se neshoduje s řečí, jejíž je pouze určitou, 
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třebaže nejdůležitější částí (De Saussure 2007: 46). Významným 
rysem přirozeného jazyka, jak je chápán v  oblastech společen-
ských věd, je to, že nejde o pouhou komunikaci (tj. pouhý přenos 
informace), nýbrž o aktivní činnost. Jazyk není tedy něco, co by na 
skutečnost bylo vloženo zvenčí, není to „vynález“ v běžném slova 
smyslu – jazyk vychází ze zkušenosti. Jazyk organizuje zkušenost, 
je prostředím (ne jen prostředkem) interakce s (lidským) životním 
světem, a tím pracuje na jeho utváření (Pokorný 2006: 27). To není 
triviální: skutečnost, že jazyk je přirozeně nejednoznačný a nejistý 
(na rozdíl od kódu), vede v praxi k řadě nesnází s porozuměním 
a výkladem – současně je však právě toto síla, která stojí v poza-
dí vývoje celého systému, neboť jednak umožňuje přirozený vznik 
„evolučních novinek“, jednak udržuje vnitřní soudržnost skupiny, 
která si „musí rozumět“. Pro přirozený jazyk je podstatou kontext: 
„jazyk vytváří síť s  různě velkými oky, nebo jinak: systém souřad-
nic. Takovou síť nebo systém souřadnic klademe na naši zkušenost, 
na celý náš životní svět, abychom se v něm mohli vůbec orientovat. 
Protože jazykové sítě vznikají dohodou, mají takové sítě v každém 
jazyku jinou strukturu.“ (Pokorný 2006: 29)

Polysémie (přirozeného) jazyka je velmi důležitá vlastnost – 
pokud by byl jazyk jednorozměrný a jednoznačný jako v případě 
kódu, žádná sémiotika by ani nemohla existovat. Na druhou stranu 
i  jazyk musí mít svou rigidní, kódům podobnou strukturu, kte-
rá plní funkci heuristicky „zadrátovaného“ pozadí, neboť jinak by 
byl jako nástroj komunikace k ničemu. Podstatným rysem přiro-
zeného jazyka je ovšem jedna velmi důležitá věc: jazyk může být 
teleologický (tj. účelový), aniž by musel mít konkrétního tvůrce – 
tvůrcem je totiž sama komunita v čase, jinými slovy nikoli jeden 
hodinář všeuměl, nýbrž nekonečný počet chybujících hodinářů 
v průběhu fylogenetického času. Tato pozoruhodná skutečnost se 
většinou skrývá za dvojím typem jazyka: za jazykem formálním, 
z něhož účelová umělost přímo čiší, a jazykem přirozeným, jež je 
standardní polysémantickou konstrukcí vyvíjející se komunity.
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formální jazyky a jejich metaforické používání v biologii

Formální jazyk je obecně definován jako řetězec znaků 
(na př. písmen), které jsou vybírány z konečného souboru takových 
znaků, tzv. abecedy. Základní charakteristikou formálního jazyka 
je precizní, jednoznačná definice obsahu, neboť je vždy vybíráno 
z  konečného počtu možných významů, které jsou přiřazovány  
na základě kódovacího rejstříku řízeného jasným algoritmem  
if – then. Takto si strukturu jazyka představoval i  jeden ze zakla-
datelů sémiotiky Roman Jakobson – a byl to právě on, kdo spo-
lu s molekulárním biologem F. Jacobem stál u počátku metafory 
DNA jako textu (Markoš & Faltýnek 2010). Biologie se nechala 
inspirovat paralelou v  lingvistice již velmi brzy po objevu struk-
tury DNA a následném dešifrování genetického kódu. Vlastnosti 
makromolekulárních polymerů (DNA a proteinů) a především je-
jich zjevný informační obsah a význam pro buňku, mimo zjevné 
podobnosti strukturní, přímo vybízely k analogii s  textem. DNA 
se tak stala textem zapsaným v jazyce, jehož pochopení se rovnalo 
odhalení podstaty života.

Původní jazyková metafora života vstoupila do hry za velmi 
specifických okolností (Markoš & Faltýnek) a  vlastně náhodou. 
Důsledky tohoto přirovnání byly ale pro biologii zcela zásadní 
a na dlouhou dobu jí vymezily mantinely uvažování o živých or-
ganismech (Searls 2002). Ztotožnění DNA s formálním jazykem, 
respektive analogie genetického zápisu s počítačovým programem 
jakožto typickou ukázkou zápisu ve formálním jazyce, odsoudilo 
organismy k pouhému deterministickému zacházení s kódem, ne-
boť formální jazyky nemají žádnou sémantiku; nedovolují semiózi, 
fungují na úrovni kódování a dekódování podle převodního klíče. 
Problém je, že v takovém systému z principu nevznikají nové vý-
znamy a  staré jsou omezeny do předem definované množiny, ze 
které je vybíráno. Novinky vznikají chybami dekodérů. To samo-
zřejmě dobře odpovídalo představám biologie v moderní syntéze: 
vše je pevně dané a inovace vznikají pouze jako chyby – mutace.



jazyková metafora v biologii

Nepopiratelnou výhodou formálního jazyka je to, že je mno-
hem lépe popsatelný. Hypotéza o spontánním vzniku „programů“ 
implementovaných v  genetickém zápise díky náhodě a  nutnosti 
cestou přirozeného výběru z náhodných mutací řetězců (Monod, 
Dawkins) je logicky dostatečná, protože dovoluje – s malými vý-
jimkami podmíněnými historickým aspektem celého procesu – 
studium všech aspektů systému vědeckou metodou. Zjevnou nevý-
hodou je ovšem redukce živých bytostí do role automatů, vehiklů 
nadesignovaných k přenosu genetických programů do potomstva, 
a  v  neposlední řadě skutečnost, že metafora formálního jazyka 
vede k  podvědomé nutnosti domyslet příměr do konce a  hledat 
„konstruktéra“ tohoto účelného uspořádání, neboť každý program 
musí mít ze své podstaty nějakého tvůrce (je chybou metafory, že 
implikuje tvůrce jednoho a vědomého). Navzdory vynikající heu-
ristice si tak zavíráme dveře před alternativními možnostmi pohle-
du. Či spíše jinak: nikoli alternativními, nýbrž komplementárními.

formální jazyk jako specifický případ jazyka přirozeného

Nejsme sami. Jsme obklopeni druhými. Čteme, jsme čteni. 
Nezakončili jsme své dobrodružství. Neukončíme ho, Sancho, dokud 
bude existovat jediný čtenář odhodlaný otevřít naši knihu a vrátit 
nám tak život. Jsme výsledkem pohledu mnoha čtenářů, minulých, 
současných, budoucích.

 Carlos Fuentes, Pohřbené zrcadlo

Celou jazykovou metaforu totiž můžeme postavit i  trochu 
jinak: díváme-li se na vlastnosti a  procesy jazyka formálního 
a  přirozeného a  srovnáváme-li je s  vlastnostmi a  procesy živých 
organismů, lze dojít k  analogii postulující zakotvení formálních 
jazyků v  jazycích přirozených jakožto jejich podmnožiny. Kódo-
vání a dekódování jsou potom procedury jazyků formálních, které 
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musí být ukotveny v řádu jazyka přirozeného: jsou definovány jako 
předpis, jak zacházet s věcmi automaticky v případech, kdy není 
žádná sémioze potřeba. Takové případy si lze dobře představit na-
příklad v případě osvědčených a fungujících drah, jakýchsi „reflex-
ních oblouků“. V takovém případě je pro organismus jistě výhodné 
ztotožnit jazyk přirozený s jazykem formálním a vnímání významu 
omezit na funkci jednoznačného kódu.

Interpretace však patří z podstaty její nejednoznačnosti jen 
k  jazyku přirozenému, kde se pak manipulace s  řetězci znaků 
stává superponována „čtením“, tj. transformací zpět do reálného 
světa projevů v  řádu „rozumění“, abstrahování nebo tvorby vý-
znamu. Kódy a kodeky formálních jazyků lze potom považovat za 
artefakty, zatímco čtenáři (zde: systémy interpretující řetězce zna-
ků superponováním jejich významu, pro další použití zkráceně 
čtením) a jazyky přirozené jsou vždy produktem historie. Kodek 
funguje tím způsobem, že rozpoznává určitý vstup, který pak zce-
la určitým způsobem převádí na konkrétní výstup. V  ideálním 
případě je produktem téhož vstupu identický výstup. „Čtenáři“ 
naproti tomu jsou jako produkty historie (evoluce) vždy unikátní, 
a proto přistupují k řetězcům jako k textům (superponovaným ře-
tězcům znaků) v přirozeném jazyce, nikoli jako k programu – při-
stupují k nim specifickým způsobem, zacíleným na extrahování 
významu. Tento význam se může lišit pro různé čtenáře a dokon-
ce i pro téhož čtenáře v různých situacích nebo časech (Markoš 
& Faltýnek).

Celá tato metafora nám ve výsledku umožňuje zaměřit pozor-
nost na kulturní dědičnost (druhu, komunity) a roli velké, prová-
zané a  dlouhotrvající komunity mluvčích (čtenářů) a  jejich pro-
měny v čase. Odvěkým partnerem biologické evoluce je tak vlastně 
evoluce „kulturní“, přičemž kulturou je zde myšlena historická 
provázanost dějinně vzniklých konvencí a kontinuálního působení 
vyvíjející se komunity (druhu či ekosystému) sama na sebe skrze 
způsob svého zakotvení v prostředí.
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Na základě této „širší“ metafory docházíme k  představě, že 
historicky zavedené a udržované konvence, jak zacházet s informa-
cí a  významem, jsou vždy specifické pro danou komunitu, kultu-
ru či jazyk, která či který je vytváří. Ptáme se proto: Může takový 
princip opravdu platit i  pro biologické druhy, populace, biosféru? 
Pokusy biologie chápat druh jako kulturu již známe (Markoš et al. 
2009, 2007; Markoš 2002). V  rámci metafory přirozeného jazy-
ka druhy (komunity) udržují koherenci sítě vzájemných interakcí  
(tj. vlastně ekosystémů) právě díky společnému způsobu zacháze-
ní s informací a významem, na jehož tvorbě a proměně participují 
všichni jednotliví členové, generaci za generací. Nejde tu však o kód, 
nýbrž o historicky podmíněné konvence polysémantického fungová-
ní konkrétních organismů v rámci jejich (pomožme si Heideggerem) 
pobývání. Proto metafora jazyka přirozeného, nikoli formálního.

Kodifikované verze zápisu v podobě např. genetického progra-
mu (tj. kódy, jejichž existenci v podobě heuristických „shortcuts“ sa-
mozřejmě popřít nelze) lze pak považovat za jakousi podmnožinu, 
integrální součást celého systému. Buňka musí umět použít infor-
maci vhodnou a adekvátní způsobem, jakým je to v čase a prostředí, 
v  němž se nachází, nejvhodnější (srovnej například s  fenoménem 
fenotypové plasticity), ovšem musí to dokázat ve funkčně smyslu-
plném čase a funkčně smysluplným způsobem: právě zde je místo 
pro zploštění celého systému do struktury jednoznačného kódu.

Oba metaforou spřízněné systémy, tj. přirozený jazyk i  ko-
munitu živých organismů, přitom lze – což je samozřejmě nutnou 
podmínkou – modelovat, například pomocí matematického mo-
delu sítí: lze si je představit jako sítě malého světa (Markoš & Haj-
nal 2007; Barabási 2005; Barabási & Oltvai 2004), kde jednotliví 
jedinci zastupují unikátní uzly sítě interakcí, propojené selektiv-
ně s ostatními uzly. Přítomnost uzlu nějakým způsobem mění síť: 
jakmile se uzel změní, změní se i sama síť (Bianconia et al. 2008). 
Každý jednotlivec tak svým způsobem mění nastavení celkového 
systému a zároveň k němu přispívá.
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rozdíl mezi textem a kódem

Abys mě ale pochopil, abych ti předal svůj život, musím ti vyprávět 
příběh – a je jich tolik, tolik…

 Virginia Woolfová, Vlny

Ke zmatení obou způsobů metaforického přístupu k mode-
lování živých organismů přispívá nenápadný fakt, že navzdory 
snadno rozlišitelné distinkci mezi jazykem přirozeným a  ja-
zykem formálním běžně dochází k  mísení dvou pojmů, jimiž 
jsou text a kód. Pro kód není třeba v biologii 60. let třeba cho-
dit daleko: genetický kód upoutává pozornost všech biologů 
na světě a  metafora textu přichází právě s  jeho rozluštěním – 
DNA, označená tak na základě vnější formy textového zápisu 
své nukleotidové sekvence, je text, jenž, budeme-li jej schopni 
přečíst, nám odhalí tajemství života. Problém je, že oba termíny 
jsou ze své podstaty významově dosti odlišné: kód je jednoznač-
ný způsob převodu informace do jiného typu reprezentace, za-
tímco text je takové uskupení „slov“, jež tvoří určitou výpověď. 
Člověka láká oba pojmy vesele zaměňovat, ovšem rozlišíme-li 
metaforiku jazyka formálního a přirozeného, je nutné si uvědo-
mit, že kód jakožto významový prvek přináleží prvému a  text 
druhému z  nich. V  rámci kódu lze o  textu mluvit jen tehdy, 
zploštíme-li sémantiku tohoto pojmu na samou hranici mož-
ností – a otázkou je, k čemu je nám pak metafora, jejíž podstatu 
jsme obsahovým vyčerpáním toho, k čemu přirovnáváme, na-
prosto vyprázdnili.

Kód se většinou chápe jako systém znaků a  pravidel pro 
přenos jiných znaků, tedy jako předpis, podle nějž se informace 
převádějí do jiné reprezentace za účelem jejich přenosu či zázna-
mu. Je to tedy způsob, jakým se informace sdělují nebo zapisují. 
Na význam kódů v  biologii upozorňuje Barbieri (2006). Všímá 
si souvislosti kódu a  významu, ale přeceňuje jejich vzájemný 
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vztah: kód je sice, jak tvrdí, historickou úmluvou, konvencí, ale 
ze své definice konvencí fixovanou a petrifikovanou. Jenže kód se 
nevyvíjí a není závislý na kontextu. Je podmnožinou informač-
ní sféry přirozeného jazyka, jeho formální kodifikovanou částí, 
která musí nutně existovat pro smysluplnou komunikaci. Kód se 
dešifruje, nikdy zde nedochází k interpretaci. Text naproti tomu 
zobrazuje rozvolněnou strukturu, kde význam je utvářen vždy de 
novo na základě mnoha faktorů, z nichž dějinná konvence je sice 
jedním z nejdůležitějších, ale zdaleka ne jediným. Text je ze své 
definice významově neomezený, nespoutaný. Je pravda, že exis-
tují jazykovědci, podle nichž nový význam nevzniká ani v textu, 
neboť všechny myslitelné významy jsou v něm podle jejich před-
stavy již přítomny a jde jen o to je extrahovat. I v takovém přípa-
dě, v němž by vlastně šlo o kód, kdy množina možných přiřazo-
vaných významů by nabývala limitně vysokých čísel blížících se 
nekonečnu, by však nové významy vznikaly vždy znovu a nově –  
pro každého jednotlivého čtenáře.

Již to, že určitý text čteme a nasloucháme mu, je spojeno  
s nepřímou výzvou k tomu, abychom se k jeho výrokům i k jeho 
celému odlišnému světu vyjádřili a reagovali na něj. „Cizí“ Já, 
které k nám mluví z textu, rozšiřuje náš obzor a stává se naším 
protějškem. To umožňuje, abychom se sami na sebe začali dívat 
jinýma očima – může přispět k našemu sebepochopení. 
 (Pokorný 2006: 23)

Text jakožto výpověď je na rozdíl od kódu možno vykládat, 
interpretovat, k čemuž dochází při každém jeho čtení. Výklad textu 
je přitom otázkou aktuální, otázkou, která se týká celé interpretovy 
existence. Text vytváří příběhy: alternativní, dějinně podmíněné 
výklady pramenící ze souhry mnoha okolností. Výstupem kódu je 
naproti tomu v ideálním případě vždy táž informace, lišící se jen 
způsobem své implementace.
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Pokud by nám kódy dovolovaly činit sémiotická rozhodnutí, 
lingvistickým systémům by nezbylo než konstatovat vždy jen to,  
co již bylo determinováno systémem konvencí. Každý projev by  
byl dokonce i skrze několikeré zprostředkování tautologický.
 (Eco 1981: 67)

qui bono?
Vraťme se však k základní otázce: K čemu všemu je vlastně 

takové puntičkářské rozlišování? Jednoduše k  pouhému přes-
nému vymezení modelu: chceme-li přesně definovat možnosti 
našeho poznání, je nutné uvědomovat si jasné ohraničení mo-
delů, které používáme. Metafora živého jakožto jazyka je v bio-
logii velmi prospěšná, je však třeba rozlišovat mezi dvěma jejími 
úrovněmi, a to metaforou jazyka formálního a metaforou jazyka 
přirozeného – čistě proto, že takovým rozlišením lze z obou me-
tafor vyčerpat mnohem více „podob“ a získat tak o studovaném 
předmětu (životě) více komplementárních informací.

Původní lingvistická metafora života, založená na jazyku for-
málním, v  jejímž rámci biologie přijala představu DNA jakožto 
programu, s  sebou přinesla i  jistá omezení (každý model má sa-
mozřejmě svá omezení). Evoluce programu je totiž oxymóron: při 
přísném následování metaforiky je program takový zápis, jenž je 
pouze dekódován, přičemž ale až existence tohoto dekodéru defi-
nuje jakýkoli řetězec znaků jakožto program. Problematika kódu 
a dekodéru, jenž sám z kódu nijak nevyplývá, je nerozřešitelnou 
hádankou ve stylu vejce a slepice, jež s sebou navíc implicitně při-
náší představu vnějšího zásahu, tj. hodináře. V metaforice přiro-
zeného jazyka naopak nejde primárně o program a o kód, nýbrž 
o text, tj. příběhy, výpovědi a interpretace. Namísto vývoje progra-
mu získáme vývoj historicky podmíněných interakcí mezi jednot-
livými účastníky komunity (sítě), kde to, co se vyvíjí, je určování 
významu na základě interpretačního úsilí založeného jednak na 
konkrétní individualitě každého takového organismu (uzlu, resp. 
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konkrétní konfigurace uzlu v rámci sítě, která jej vymezuje jako in-
dividuální jednotku), jednak na historii vazeb, které jej předurčily, 
tzn. na jeho fylogenetické zkušenosti.

Hlavní výhodou tohoto batesonovsky komplementárního po-
hledu na věc je to, že odpadá nutnost představy jakékoli neznámé 
vnější síly a významnou měrou se eliminuje potřeba „designéra“, 
jehož programová metafora chtě nechtě implikuje. Jinými slovy, 
hodináře tu máme též, ale v nekonečném dějinném plurálu. Ana-
logie živých organismů a  přirozeného jazyka zde poukazuje na 
podobnost systémů, jež samy participují na své vlastní evoluci, 
která je tak pro ně zcela přirozeným procesem, zajišťovaným dě-
jinně podmíněnou rekurencí vzájemných interakcí za přítomnosti 
paměti (v případě organismů genetického zápisu) a s podmínkou 
interpretace přijímaných informací.





6  sYmbIotICké InterakCe:  
temná hmota bIoLoGIe
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o krůček blíž

Každý pokus o vydělení kusu žité zkušenosti – například 
rozhodujícího setkání dvou osob – musí mít na zřeteli, že každý 
z těch dvou s sebou nese předivo událostí, prostředí a jiných osob 
a že se z tohoto setkání znovu odvinou další příběhy, nezávislé na 
tom jejich společném.

 Michal Ajvaz, Příběh znaků a prázdna

Cílem dosavadního textu bylo především v krátkosti předestřít 
obraz vědy jako v naší společnosti dominujícího epistemologické-
ho přístupu ke světu, její principy a dějinný vývoj, a v tomto rámci 
vymezit roli a postavení biologie jako zcela specifické vědní disci-
plíny, která svým zaměřením na živé organismy přesahuje tradiční 
možnosti modelování, neboť je obohacena o  dimenzi informace 
a především o nakládání s ní, tedy o dimenzi významu, jeho vzniku 
a zpracování. Zvláštní pozornost patří v této souvislosti teorii evo-
luce, neboť právě ona (coby celá soustava poznání) propojuje struk-
turu současné biologie a  legitimizuje ji jako koherentní vědeckou 
oblast poznání.

Během posledních 150 let došlo v našem vnímání evoluce k zá-
sadním změnám, které se však přímo nedotkly její centrální části 
v podobě principů darwinismu, operujících s přirozenou variabilitou 
a přírodním výběrem. Dnes víme i o dalších mechanismech uplat-
ňujících se při evolučních událostech, jako jsou např. genetický drift 
či genový tok. Mnohem podstatnější je ovšem otázka jiná: otázka po 
vzniku inovací, neboť ta přímo souvisí s tím, jak si budeme evoluci 
jako proces sestávající ze vzniku právě takových novinek představo-
vat. Je zřejmé, že mutační základ neodarwinismu nelze jen tak zamést 
pod koberec, začíná však vzrůstat potřeba definovat, jakého účinku 
mohou být mutace vlastně schopny (právě vzhledem k  jejich kon-
textu, resp. významu), a zároveň reflektovat také jiné teorie vzniku 
inovací, např. dosud marginalizovanou teorii symbiogeneze.
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Právě v biologii vše prostupující fenomény symbiózy a sym-
biogeneze upozorňují již samotnou svojí existencí na důležitost 
kontextově podmíněné informace, jejíž výklad nelze ztotožnit 
s  pouhým kódem. Na první pohled se může zdát, že jde o  pou-
hou hru se slovíčky. Snad ano, ovšem nezapomínejme, že věda je 
přímo postavena na vymezování a zpřesňování pojmosloví, jež je 
pak na oplátku zdrojem řečnických otázek inspirujících k dalším 
metaforám – a  tak pořád dokola. Připomínáme-li si neustále, že 
analogie jsou příměry podobností, jež pracují s  předporozumě-
ním oné podobnosti, modely jejich formalizovaným vyjádřením 
a metafory de facto na historii závislým vnímáním významových 
konvergencí, jejichž někdy i zdánlivě nesmyslná spojení nás nutí 
k neustálému interpretačnímu úsilí pramenícímu z naší (nebojme 
se říci fylogenetické) zkušenosti, jež je však v  tomto spojení – či 
alespoň principiálně může být – překračována, uvědomíme si, že 
právě v tomto spojení, v této vzájemnosti interagujících významů, 
vzniká skrze individuální i  kolektivní výklad inovace – význam 
zcela nový a specifický.

Důležité je vědomí toho, proč se vlastně v biologii o podobné 
hrátky snažit: protože, jak řekl Gregory Bateson, dva pohledy na 
věc jsou víc než jeden a nové pohledy mohou přinést nové mož-
nosti a otevírat nové dveře. Podstatou jazykové metafory života je 
posun těžiště od struktury ke vztahům: uvědomění si toho, že in-
terakce a vzájemná provázanost živých systémů jsou významnou, 
ne-li přímo určující charakteristikou fenoménu života. I sama evo-
luce se netýká jen struktur, nýbrž především vývoje vztahů: vždyť 
sama struktura vyplývá ze vztahů mezi genetickým materiálem 
a prostředím. Pojetí metafory, založené na společném, historickém 
vývoji interpretačního rámce světa formou vzájemných interak-
cí uskutečňovaných skrze vzájemnou provázanost, odkrývá další 
možný úhel pohledu, ze kterého lze činit pokusy o definování živo-
ta či živých organismů. Možnosti, které se tu otvírají, jsou skutečně 
přinejmenším zajímavé.
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Tak kupříkladu se nabízí principiální možnost redefinování 
biologického druhu (Hey 2001), která by rozšířila obecně platnou 
Mayrovu definici ze sexuálně se rozmnožujících druhů na veškeré 
biologické druhy včetně možnosti aplikace i na prokaryotní orga-
nismy (Cohan 2006; Konstantinidis et al. 2006; Staley 2006; Oren 
2004), kde dosud jakákoli snaha určit biologický druh jinak než 
formou arbitrárního čísla hybridizační podobnosti ztroskotala. 
Vymezíme-li druh jako komunitu podléhající společné kulturní 
dědičnosti interpretace na základě sdílené paměti, jejíž diference 
od ostatních takových skupin funguje na odlišném „čtení světa“ 
(Markoš et al. 2009; Markoš 2003), lze říci, že druh je v tomto smys-
lu roven kultuře; speciace probíhá „komunikačním“ způsobem.

Principem evoluce je, že pracuje s tím, co má, a ukazuje se, že 
např. modularita již existujících strukturních prvků může být vý-
znamným evolučním mechanismem. Změnu regulačních oblastí 
lze pak opsat právě jako změnu sémantickou: změnu v interpretaci 
téže informace (spíše než jako změnu informace samé). Ke slovu 
zde zjevně přichází efekt toho, že organismus je složitě propojená 
funkční síť, ve které i relativně malé a na první pohled nenápad-
né změny (mutace, srovnej Loewe 2009) mohou přenastavením 
parametrů výrazným způsobem ovlivnit výsledný charakter této 
sítě. Přirovnáme-li to k  fenoménu samoorganizovaného kritična, 
i jedno zrnko písku může mít zcela zásadní dopad (tím ovšem ne-
myslím kolaps systému). Frekvence takových událostí je pak též 
rozložena podle mocninového zákona: nejvýznamnější změny se 
stávají nejméně často. Ale stávají se. V souvislosti s tím je důležité 
zmínit také pojem robustnosti (Draghi et al. 2010; Wu et al. 2009; 
Kitano & Oda 2006; Manke et al. 2006; Szallasi et al. 2006; Wagner 
2005), který je zde klíčový. S robustností systému úzce souvisí po-
jem evolvability (Gerhart & Kirschner 2003).

Dostaneme-li se potom až k  tomu, že druh přirovnáme ke 
kultuře, nacházíme univerzální jednotící princip, na jehož základy 
lze postavit také fenomén kulturní evoluce jako zvláštního případu 
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evoluce biologické. De facto tak lze sjednotit odvěkou dichotomii 
příroda versus kultura (Goodwin 2010, 2007; Bateson 2006) tím, že 
ukážeme, že oba systémy vlastně pracují na analogickém principu –  
principu sémiotického vztahování se k  přijímaným informacím. 
Možné důsledky takových pokusů jsou skutečně fantastické: pa-
ralela biologických a  sociálních interakcí a  jevů by umožnila ro-
zostření hranic mezi oběma odvětvími lidského poznání a hlubší 
pochopení jednoty světa, byť vyjádřené pluralitně.

třináctá komnata dokořán

Mám pro své tvrzení několik důvodů. Totiž to je tak – když nemáte 
žádný opravdu pádný důvod, musíte mít těch důvodů zase víc.

 Richard P. Feynman, O smyslu bytí

Protože opakování je matkou moudrosti, podívejme se ještě 
jednou na pyramidu myšlenek, jež jsou základním motivem toho-
to textu. Pro maximální přehlednost a významovou úspornost je 
vyjádřím v bodech.

  1.  Novověká věda je zcela specifický způsob epistemologického 
tázání a poznávání skutečnosti.

  2.  Vědu charakterizuje vědecká metoda, jejímž hlavním rysem je 
zpředmětnění a přenositelnost poznatků.

  3.  Každá věda je určena svým předmětem studia a k popisu své-
ho obrazu světa využívá modely, analogie a metafory.

  4.  Biologie je věda zabývající se životem, ale co přesně život je, neví-
me – dosud nám totiž chybí jeho výlučná a jednoznačná definice.

  5.  Základní charakteristikou života je evoluce.
  6.  Studium evoluce je přímo přeplněno modely, analogiemi 

a metaforami; každá z nich zdůrazňuje jiný aspekt celku (což 
je jejich přirozená funkce).
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  7.  V houšti těchto „jako“ se pak často ztrácejí i samotní biologo-
vé, tím více širší veřejnost.

  8.  Evoluce jako taková má přitom existencionální přesah, jenž 
se dotýká každého člověka; dostupné informace jsou však 
z povahy popularizace tak širokého tématu zploštěny do se-
lektivně vybraných, trivializovaných, zastaralých a kontextově 
vyprázdněných mezigeneračních klišé.

  9.  V celkovém obrazu tak často v souvislosti s evolucí není vidět, že 
biologie za posledních třicet let urazila dlouhou cestu, na níž se 
její zájem čím dál více přesouvá od struktur ke vztahům.

10.  Krásným příkladem je rostoucí povědomí o  komplexních 
interakcích mezi všemi úrovněmi biologické organizace od 
makromolekul až po celé ekosystémy. Na úrovni organismů 
jsou jejich nejlepší ukázkou symbiotické interakce, nalézané 
v přírodě díky prokaryotním organismům úplně všude.

11.  Snahou o  metaforické znázornění aspektu vzájemného pro-
pojení je metafora přirozeného jazyka, využívající zpodobně-
ní historicky podmíněného systému navzájem se ovlivňují-
cích prvků, určených a určovaných právě těmito měnícími se 
vztahy.

12.  Současná biologie už dávno není popisem myriády funkčně 
teleologických prvků, podvázaných zdeformovanou karika-
turou definice přírodního výběru – to budiž poznamenáno 
v souvislosti s nudnými recidivistickými debatami evoluce vs. 
stvoření. Naopak: současná biologie je Vesmírem, jehož zná-
mou, i když nepříliš dobře pozorovatelnou většinou je temná 
hmota v podobě vazeb mezi živými systémy, a to vazeb pes-
trých a komplexních jako perský koberec. Symbióza je všude 
a ovlivňuje vše – neboť ekologie a evoluce jsou dvěma strana-
mi jedné a téže mince.

13.  Chceme-li udělat další krok v poznání živého světa, jehož jsme 
součástí, musíme překročit stín Darwinovy doby a pohrobků 
moderní syntézy, přenést se přes zastaralé metafory a  podí-
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vat se za horizont událostí, v němž spatříme, že ani živý svět, 
ani  jeho vědecký popis není rigidní jako mramorová socha, 
nýbrž naopak plastický jako hrst gumových medvídků – neboť 
vyplývá z  neustálé dynamiky vznikání, existence a  zanikání, 
kterou sám sebe spoluutváří.

Je lidskou přirozeností všímat si v první řadě toho, co se nám 
samo bezprostředně nabízí. Snad je v  tom kus idealistické poeti-
ky: vždyť pravda (alétheia) je přeci to zjevné a neskryté, to, s čím 
máme svou bezprostřední zkušenost – či snad ne? Inu, dost mož-
ná; používáme-li však podobné vizuální metafory, měli bychom si 
uvědomit, že věci „zjevné“ takové bývají jen za zcela specifických 
okolností, což vám potvrdí každý daltonik i  krátkozraký člověk, 
jenž nemůže najít své brýle.

Odjakživa jsme obraceli svůj zrak k obloze, která je pro nás 
symbolem věčnosti a  tajemství. S  použitím prvních dalekohledů 
astronomové poprvé s  úžasem zjistili, kolik evidentně zjevného, 
leč dosud nezjeveného sametová čerň vesmíru skrývá – ačkoli, do-
opravdy je skrývá? Není to mnohem spíše tak, že záleží na tom, čím 
a jak se díváme? Člověk se zkrátka dovede „dívat“ i jinými orgány 
než jen očima, a tím nenarážím ani na Exupéryho, ani na markýze 
de Sade. Rozumem nahlížíme i  to, co na nás nebliká neonovým 
světlem lascivní podbízivosti, a právě v tom je kouzlo vědy: v tom, 
že nám umožňuje spatřit neviditelné, a tím jej této neviditelnosti 
provždy zbavit.

Podíváme-li se na fascinující vesmír živých organismů všude 
kolem nás, uvidíme obraz, který svou krásou a  složitostí až bere 
dech. A to byly jen oči: zkuste to ještě jednou s mikroskopem nebo 
s všemožnými analytickými nástroji moderní vědy. V tu chvíli si 
uvědomíte, stejně jako kdysi astronomové, že podstatou tohoto 
vesmíru není jen to zjevné: existuje také na první pohled neviditel-
ná „temná hmota“, na níž si teprve musíme „posvítit“ − která však 
tvoří nezanedbatelnou část toho, co jest.
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V  biologii jsou takovou temnou hmotou vzájemné vztahy 
a  interakce, a  to jak na různých úrovních organizace živých by-
tostí, tak mezi nimi. Lynn Margulisová v této souvislosti hovořila 
o symbiotické planetě; na ní je však celý symbiotický vesmír. Ves-
mír, v němž struktury samy o sobě vyvolávají úžas a obdiv, vztahy 
a interakce mezi nimi však mnohem víc: snahu porozumět a po-
chopit, neboť berou iluzi naší pomýlené představě o tom, že známe 
svět, jehož jsme součástí.
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 Úvod

Technologický pokrok a rozvoj experimentálních technik zapříčinil v průběhu 20. století 
masivní adaptivní radiaci (viz 1.5/Adaptivní radiace) nejrůznějších podoborů. Výsled-
kem této „vnitřní evoluce“ je skutečnost, že pod souhrnným termínem biologie se dnes 
skrývá neuvěřitelné množství v podstatě samostatných disciplín. Vznik a diferenciace 
tolika nových podoblastí na první pohled zapříčinily nesourodost biologie jako celku. 
Obecná biologie, popisující základní a společné charakteristiky živých soustav, ztratila 
díky exponenciálnímu nárůstu poznatků na všech úrovních poznání (a zvláště na té mo-
lekulární) svůj původní vypovídající charakter – živé bytosti jsou totiž natolik variabilní 
a my už toho o nich víme tolik, že obecných a za všech okolností platných tvrzení už 
dnes mnoho nenajdeme. Nejdůležitějším společným jmenovatelem celé vědy jakožto 
vzájemně provázaného systému znalostí proto zůstal v podstatě už jen společný předmět 
studia, jímž je život a jeho obecné charakteristiky, přičemž tou zdaleka nejvýznamnější 
je schopnost procházet evolučním vývojem. Teorie evoluce je ústředním a zcela nepo-
stradatelným konceptem, rámcem sdružujícím všechny dílčí disciplíny do vzájemně 
logicky provázaného celku. Není proto náhodou, že právě studium evoluce pomohlo 
ukázat prstem na fascinující fenomén vzájemného spolužití organismů odlišných druhů 
na nejrůznějších úrovních jejich organizace, známý pod označením „symbióza“ doposud 
spíše jako výstřední typ ekologické vazby. 

Pátrání po původu eukaryotických buněk a jejich pozoruhodných semiautonomních 
organel, mitochondrií a plastidů, skrývajících v sobě svou vlastní DNA, přineslo v dru-
hé polovině 20. století pro mnoho biologů překvapivé odhalení: evoluce neznamená 
jen neustálé vzdalování, nýbrž leckdy i velmi pozoruhodné a intimní sbližování – a to 
zdaleka ne jen na prchavý okamžik, který si podvědomě představíme my, pohlavně se 
rozmnožující organismy. Mnohá z těchto sblížení trvají celé životy zúčastněných, ge-
neraci za generací. Některá už stamiliony let. Takové svazky nevznikají, ani se neopou-
štějí snadno. A jak je u dlouhodobých vztahů pravidlem, vždy ovlivňují nejen samotné 
partnery, ale i jejich okolí. 

 Spolu s tím, jak biologové začali doceňovat diverzitu, početnost a celkový biologický 
význam mikroorganismů v biosféře, bylo čím dál zjevnější, že symbióza coby obecný 
popis fyzicky blízkého vzájemného soužití má jak v evoluci, tak v ekologii své pevné 
místo. Není snad každá bakteriální buňka díky své malé velikosti v blízkém fyzickém 
kontaktu s další bakterií nebo s nějakým mnohobuněčným organismem? Prokaryota 
a viry jsou vlivem historických okolností v představách většiny lidí spojovány pouze 
s nemocemi. Lékařskou mikrobiologií 19. století nastolená tradice, posílená o půl století 
později vynálezem a zavedením antibiotik, nadlouho učinila z termínu „mikrob“ pouze 
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především na širší veřejnost, která si ještě nestačila zvyknout na to, že mikroorganismy 
už dávno nepatří jen na letáčky v ordinacích lékařů a do velmi nesmyslných a hloupých 
reklam na sanitární prostředky.

Kniha je tematicky rozdělena do tří částí. V prvním oddíle, nazvaném Co je vlastně 
symbióza a jaký má v biologii význam, se ve stručnosti seznámíme s tím, jaký význam 
má pro biology studium evoluce, proč se vůbec symbiotickými interakcemi nějak hlou-
běji zabývat, jak lze vlastně symbiózu definovat a kde ji kolem nás můžeme najít. Druhý 
oddíl, pojmenovaný Symbiotické interakce mezi viry a buněčnými organismy, zaměří 
naši pozornost na to, co jsou viry jako biologické entity zač a jak zapadají do našich 
představ o tom, jak funguje biosféra. Zvláštní pozornost je přitom věnována historické 
perspektivě, neboť znalost toho, jak se vůbec došlo k diskusi těch kterých alternativ 
je nedílnou součástí našeho porozumění tomu, nač v našich úvahách a argumentech 
klást důraz a proč. Proto i třetí část, Symbiotické interakce mezi prokaryoty a ostatními 
organismy, začíná relativně delším historickým úvodem, který je ovšem pro správné 
porozumění celému obrazu nezbytný. Zbytek oddílu je poté věnován nejznámějším pří-
kladům symbiotických interakcí, které jsem jako pars pro toto pověřil namalovat před 
očima čtenáře obrysy světa živých bytostí, do něhož my sami celý svůj život patříme, 
ale o němž máme povětšinou přesto jen mlhavé tušení. 

pejorativní synonymum primitivního nepřítele, v přírodě soustavně narušujícího přiroze-
ný status quo. Pro mnohé z nás proto může být velkým překvapením, že ve skutečnosti 
nic nemůže být dále od pravdy: mikroorganismy nejenže status quo nenarušují, ony jej 
bez nadsázky vytvářejí. 

Když jsem na podzim roku 2012 otevíral na Přírodovědecké fakultě Karlovy univer-
zity v Praze nový semestrální kurz s názvem Symbiotické interakce, mým cílem bylo 
utřídit sobě i jiným nekonečnou řadu jednotlivin z mnoha dílčích a pro studenty vlastně 
navzájem nijak nesouvisejících oborů a podívat se na ně z širší perspektivy toho, že 
(a v biologii obzvláště) vše souvisí se vším. Biologové jako vědci zpravidla postupují 
podle metodikou ospravedlnitelného hesla „rozděl a panuj“, upraveného pro konkrétní 
potřeby na motto „rozpitvej, homogenizuj a analyzuj“. Na tom samozřejmě v principu 
není nic špatného, je jen třeba být si alespoň občas vědom toho, že skutečný svět je tam 
venku, za okny laboratoří a v nich zkoumaných zjednodušených modelových systé-
mů, a že schémata na mnoha úrovních popisu, malovaná v našich učebnicích a posléze 
i v naší představivosti, jsou jen uměle izolovanou částí mnohem větších a vzájemně 
provázaných celků. 

Následující text je proto snahou o krátkou a v dobrém slova smyslu „povrchní“ exkur-
zi nad standardní biologii, nenásilně rozšiřující horizont biologického poznání (Lhotský, 
2014) všem, kteří o to projeví zájem. Budeme klouzat po povrchu složitých detailů, které 
patří do odborných přednášek z virologie, bakteriologie, molekulární biologie, botaniky, 
zoologie, evoluční biologie, protistologie a celé myriády dalších specializovaných obo-
rů. Při čtení nám (ve vědě výjimečně) nepůjde o detaily, nýbrž o celkový obraz a dojem, 
který by v nás měla podobná přehlídka faktů zanechat. Páteří knihy je základ bakalářské-
ho semestrálního kurzu Symbiotické interakce, určeného posluchačům odborné biologie 
na přírodovědecké fakultě. Přestože kniha předpokládá jistou vstupní úroveň znalostí, 
rozpracování dílčích témat prošlo účelovou redukcí, celkovým zjednodušením, a navíc 
bylo doplněno poměrně rozsáhlým vysvětlivkovým aparátem v podobě informačních 
boxů, které by měly umožnit stravitelnou a zajímavou četbu každému zájemci bez ohle-
du na to, zda z biologie odmaturoval, či nikoliv. Kniha je tedy vhodná (a primárně 
určená) pro všechny středoškolské studenty, učitele biologie i vysokoškolské studenty 
biologických oborů bakalářského stupně, kteří si též v bohatém seznamu odborné litera-
tury mohou ke konkrétním tématům dohledat pestrou paletu dalších informací.

Je mou povinností zdůraznit, že zde uvedené příklady interakcí různých živých sys-
témů jsou mnou vybrané z téměř nekonečné záplavy podobně fascinujících vztahů. Pod 
rukama jiného biologa by výsledný soubor vypadal (nebo přinejmenším mohl vypadat) 
úplně jinak − což by však nemělo platit o výsledném dojmu z něj. Nesnažím se „zachytit 
vše“ a stejně tak se nesnažím tvořit výkladové paradigma. Čtenář mě na řádcích textu 
neuvidí provolávat agitace ve smyslu „všechno špatně, představuji nový pohled na svět“. 
Jedinou úlitbou tomuto pravidlu je samotný podtitul knihy, jímž se s nadějí obracím 
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pak mikroorganismy tvoří symbiotické interakce mezi sebou navzájem i s ostatní biotou 
jaksi eo ipso. A jsou-li mikroorganismy jedním z klíčových hráčů na evoluční šachovnici, 
symbiotické interakce jako způsob jejich „hry“ patří do celého obrazu bezpochyby také.

Darwinismus. V roce 1859 představil CHARLES DARWIN (1809-1882) hypotézu tzv. 
vývoje uzpůsobením (v originále descent with modification), za jehož hlavní příčinu 
označil přirozený výběr (Darwin, 2007; Darwin, 1859). Celá koncepce, stojící v zá-
kladech moderního evolučního myšlení (Hladký et al., 2013), bývá často ilustrována 
problematickou metaforou „boje o život“ – problematickou proto, že původní obrat 
struggle for life je spíše než jako boj (válka) přeložitelný jako úsilí, snaha o něco (Kut-
schera, 2009a; Todes, 1989). 

Z historického hlediska dnes může být pro řadu lidí vcelku překvapivé, že darwinis-
mus (ve své původní podobě) byl ještě před koncem devatenáctého století považován za 
prakticky mrtvou nauku, neboť přírodní výběr nemohl být podle názoru mnoha biologů 
jedinou postačující formativní silou evoluce a sám o sobě vývoj organických forem za 
tehdejšího stavu znalostí vysvětlit nedokázal (Rádl, 2006). V souvislosti s tím je nutno 
zdůraznit, že v současnosti je „darwinismus“ komplexním pojmem s bohatou historií, 
jehož obsahová náplň se v průběhu posledních sto padesáti let s tím, jak se prohlubovaly 
poznatky, samozřejmě vyvíjela (Bowler, 2005). Je proto žádoucí si v konkrétní diskusi 
vždy vyjasnit, co přesně má ten který řečník „darwinismem“ na mysli.

Svou roli ve ztrátě zájmu o koncept přírodního výběru sehrál i vznik a rychlý rozvoj 
nové vědy o dědičnosti, genetiky, na počátku dvacátého století. Dědičnost, tj. způsob 
předávání jednotlivých znaků organismů z generace na generaci, byla pro představy 
biologů o evoluci zcela zásadní, v podstatě až do znovuobjevení Mendelových zákonů 
v roce 1900 se ale o principech předávání vlastností rodičů na potomky nic bližšího 
nevědělo. Genetika se brzy stala progresivní vědou, která v biologii první poloviny 
dvacátého století zastínila všechny ostatní biologické disciplíny.

Moderní syntéza. Nakonec se však ukázalo, že princip přírodního výběru je přece jen 
příliš důležitým mechanismem, který v evolučních úvahách nelze opominout, a v první 
polovině dvacátého století tak vzniká sloučením darwinistické koncepce přírodního vý-
běru s mendelovskou genetikou tzv. nová nebo též moderní syntéza, známá především 
pod svým alter egem neodarwinismus (Sapp, 2003). Cílem neodarwinistického snažení 
bylo odhalení rozsahu a povahy hlavních mechanismů, jimiž jsou řízeny makroevoluční 
změny. Za takové mechanismy byly obecně považovány mutace, tj. změna genetického 
materiálu, a přírodní výběr. 

Rozšíření moderní syntézy. Druhou polovinu dvacátého století naproti tomu cha-
rakterizuje rychlý nástup a rozvoj molekulární biologie a na jejím sklonku především 
vzestup pluralitních přístupů a nakonec i nezbytné rozšíření „klasických“ mantinelů, 
neboť evoluční biologové museli do svých úvah zahrnout i řadu nově definovaných 
či znovu  objevených konceptů, jež byly přímým důsledkem technologického pokroku 

 1 Co je vlastně symbióza 
a jaký má v biologii význam

Symbiotické interakce jsou v přírodě všude, od bakterií a hub 
tvořících vzájemné svazky s kořeny suchozemských rostlin až 
po sirné bakterie v podivuhodných bezobratlých, které může-
me najít v nejhlubších vodách oceánů. Žádný organismus není 
osamělým ostrovem – každý má přímé nebo nepřímé vztahy 
s organismy ve svém okolí.

S. Paracer & V. Ahmadjian 

 1.1 Velký příběh evoluce

DARWINISMUS − MODERNÍ SYNTÉZA − ROZŠÍŘENÍ MODERNÍ SYNTÉZY − EVOLUCE VS. BAKTERIE − 
PRVNÍ UNIVERZÁLNÍ „STROMY ŽIVOTA“ − SEMIAUTONOMNÍ ORGANELY

Pro rehabilitaci symbiózy jako významného biologického tématu zasahujícího nejen do 
ekologie, nýbrž i do evoluce, přispělo především začlenění mikroorganismů do evoluč-
ního rámce (viz níže). Je-li symbióza definována jako fyzicky blízké a z hlediska délky 
životních cyklů alespoň jednoho z partnerů i trvalé soužití dvou či více druhů organismů, 

Symbióza je pojem tradičně spojovaný 
především s ekologií, jeho uvedení do bio-
logie v druhé polovině 19. století však již 
předznamenávalo význam, který symbiotic-
ké interakce mají i na poli evoluce. Zásad-
ní roli pro docenění biologického významu 
fenoménu „blízkého spolužití“ mělo přijetí 
endosymbiotické teorie Lynn Margulisové, 
která ukázala, že semiautonomní organely 
eukaryotické buňky vznikly symbiogene-

tickým splynutím eukaryotní a prokaryotní 
buňky. Spolu s tím, jak molekulární biolo-
gie získávala podrobnější a sofi stikovaněj-
ší techniky a metody pro studium buněk, 
se tak pozornost biologů obrátila ke studiu 
mikroorganismů a toho, jakým způsobem 
jejich vzájemné soužití ovlivňuje podobu 
biosféry – a v širším časovém horizontu 
tedy vlastně i podobu evoluce.
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2001) a jeho obrovského vlivu na fylogenetické analýzy (Gogarten & Townsend, 2005). 
Výsledkem této situace byla rozsáhlá diskuse o tom, zda lze charakter evolučních pro-
cesů graficky znázorňovat tradičně jako strom, či spíše jako síť (Bapteste et al., 2009).

Semiautonomní organely. Paralelně se začleňováním prokaryot do fylogenetického 
rámce se odvíjel komplementární příběh zahrnující evoluci a bakterie, a to etablování 
překvapivé teorie sériové endosymbiózy (serial endosymbiotic theory, SET), propago-
vané americkou bioložkou LYNN MARGULISOVOU (1938–2011) (Margulis, 1971, 1993; 
Sagan, 1967), ačkoli samotný název SET nepochází přímo od ní – vytvořil jej až později 
F. TAYLOR (Taylor, 1974). Tato teorie jednak objasnila vznik a povahu semiautonomních 
organel v cytoplazmě eukaryotické buňky (mitochondrií a plastidů), jednak zároveň 

v přírodních vědách (Kutschera & Niklas, 2004). Neodarwinismus tak zejména v po-
sledních třiceti letech podstoupil výrazné rozšíření, které mu dovolilo asimilovat množ-
ství originálních přístupů; za všechny jmenujme třeba evolučně vývojovou biologii, pře-
zdívanou zkratkou evo-devo (evolutionary-developmental), či epigenetickou dědičnost.

Evoluce vs. bakterie. Ačkoliv se takové tvrzení může na první pohled jevit jako 
zvláštní, mezi nejvýznamnější milníky, které biology v druhé polovině 20. století nasmě-
rovaly k lepšímu pochopení a vhledu do evolučních procesů, patřila především snaha 
o hlubší poznání světa mikroorganismů (Woese & Goldenfeld, 2009). V první řadě šlo 
o jasnou definici bakterií (Sapp, 2006), což je ve skutečnosti téma, které není uzavřeno 
dodnes (Whitman, 2009); a za druhé o jejich následné začlenění do evolučního rámce, 
tj. vytvoření přirozeného systému prokaryot, jehož výchozím bodem byl objev arche-
bakterií nebo též archeí (Cavicchioli, 2011).

První univerzální „stromy života“. Teprve úsilí o rekonstrukci přirozeného systému 
prokaryot a jejich provázání se systémem eukaryot totiž stálo v počátcích tvorby prvních 
univerzálních „stromů života“, snažících se reprodukovat nejstarší fylogenetické vzta-
hy mezi největšími skupinami organismů. Počáteční nadšení zmírnilo teprve poznání, 
že velkou část podobných rekonstrukcí ovlivňuje – či alespoň v principu může ovliv-
nit – celá řada artefaktů, vyplývajících z metodologie konkrétních výpočetních přístupů 
(Gribaldo & Philippe, 2002). Největším překvapením se pro biology stalo docenění 
významu horizontálního přenosu genů (horizontal gene transfer, HGT, Koonin et al., 

Přirozený výběr a vývoj uzpůsobením

Anglický výraz natural selection lze překlá-
dat jako přirozený i přírodní výběr. Svou 
sémantikou a vnitřním obsahem se však 
oba české termíny poněkud liší. Přiroze-
ný výběr evokuje Darwinem zdůrazněný 
protiklad termínu umělý výběr, který na do-
mestikovaných formách zvířeny a květeny 
provádí sám člověk. V tomto smyslu se 
ovšem přirozený výběr skládá přinejmen-
ším ze dvou dalších „podtypů“ selekce: 
výběru prováděného prostředím (přírodní 
výběr) a výběru pohlavního (Flegr, 2005).

Vývoj uzpůsobením je ustálený český 
překlad anglického descent with modifi -

cation, ani zde však významový rozsah 
obou termínů není zcela identický. U čes-
kého čtenáře vývoj uzpůsobením zpravidla 
vzbouzí představu bezčasového účelového 
zdokonalení bez hlubší vazby na to, jaké 
struktury či funkce a kterého organismu 
se toto uzpůsobení týká. Anglický termín 
naproti tomu jasně poukazuje na historii 
konkrétní linie (descent – původ, myšle-
no z dlouhé řady předků), a tedy na to, že 
k jemným odchylkám (modifi cation) té které 
struktury či funkce dochází v průběhu této 
časově dlouhé řady rodič-potomek.

Evo-devo, epigenetika a epigeneze

Evolučně-vývojová biologie, jak už sám ná-
zev napovídá (Carroll, 2010), je založena 
na myšlence, že geny musejí z povahy věci 
hrát ústřední roli jak v ontogenezi (tj. ve vý-
voji konkrétních organismů v průběhu jejich 
životů), tak v evoluci – fylogenezi, neboli 
vývoji evolučních linií v průběhu evolučního 
(geologického) času. Studium genů z pozi-
ce evo-devo tak vlastně propojilo dva pro-
tikladné světy: svět „prchavé“ přítomnosti, 
jemuž se odjakživa věnovala embryologie 
a vývojová biologie, a bezčasový svět uni-
verzálních zobecnění a zákonů, který popi-
sovala genetika. 

Epigenetická dědičnost je taková dědič-
nost znaků, která není zapříčiněna změ-
nou sekvence DNA, nýbrž například její 
chemickou modifi kací (typicky třeba mety-
lací, tj. připojováním a odpojováním mety-
lové skupiny), kterou můžeme metaforicky 
označit jako doplňkovou „interpunkci“ ge-
netického „textu“. V širším slova smyslu se 
epigenetika zabývá děditelnými změnami 
v transkripčním potenciálu standardní ge-

netické informace, jinými slovy tím, jak moc 
je negenetickými mechanismy (tedy nikoli 
samotnou změnou DNA) ovlivněno dědičné 
předávání určitých znaků. 

Pozor, termín epigenetika nelze zamě-
ňovat s termínem epigeneze, který předsta-
vuje popis historického náhledu na možný 
vznik organismů v ontogenezi v průběhu 
17. a 18. století. Zatímco zastánci tzv. pre-
formismu tvrdili, že celý organismus je pří-
tomen již v zárodečné buňce (vajíčku nebo 
spermii) a existuje již od počátku (chápej od 
stvoření: Adamova varlata takto obsahova-
la všechna pokolení), zastánci epigeneze 
trvali na tom, že jedinci každé generace se 
utvářejí vždy znovu. V prvním případě by 
tedy evoluce představovala pouze jakési 
„rozvíjení“ již existujícího, podobně jako se 
rozvíjí např. poupě rostliny nebo svitek per-
gamenu (to ostatně latinský termín evolutio 
původně znamená), a byla by přísně deter-
ministická, kdežto ve druhém případě před-
stavuje skutečné vznikání nových struktur 
v historickém čase.
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Horizontální přenos genů

Horizontální (HGT) nebo též laterální (LGT) 
přenos genů je jev popisující přenos gene-
tické informace jinou než pohlavní cestou, 
tj. v linii rodič-potomek. U prokaryotních or-
ganismů, které pohlavní rozmnožování ne-
mají, se jedná o nejvýznamnější mechanis-
mus zvyšování variability (které u pohlavně 
se rozmnožujících eukaryot zajišťuje právě 
rekombinace při vzniku pohlavních buněk). 
Pomocí HGT mohou geny putovat nejen 
vertikálně z rodiče na potomky, nýbrž i ho-
rizontálně mezi různými jedinci v populaci. 
Nejznámějšími mechanismy horizontálního 
přenosu genů jsou bakteriál ní konjugace 
(specifi cký přenos DNA pomocí malých 
kruhových molekul DNA, tzv. plazmidů, 
vyžadující kontakt buňka-buňka a spe-
ciální fyziologické podmínky), transforma-

ce (přijetí, začlenění a využití fragmentů 
cizí DNA z prostředí) a transdukce (přenos 
DNA z buňky do buňky pomocí bakteriofá-
gů). V poslední době se vedle transdukce 
vyčleňuje i specifi cký přenos pomocí tzv. 
gene transfer agents (GTA, viz 2.2.4). HGT 
je hojně rozšířený především u prokaryot, 
ale setkáme se s ním i v rámci eukaryot; 
přenos genů je možný dokonce i mezi růz-
nými doménami. Význam HGT spočívá 
v tom, že umožňuje rychlé šíření nových 
genů v prostředí, přičemž způsob, kterým 
k němu dochází, vlastně neustále rozmývá 
genealogickou stopu jednotlivých linií. To je 
také důvodem, proč evoluci prokaryotních 
skupin lze daleko spíše než jako strom zob-
razovat jako síť.

SET a semiautonomní organely

Podle teorie sériové endosymbiózy je 
původ některých klíčových organel euka-
ryotické buňky v asimilaci dávných proka-
ryotních endosymbiontů. Původní verze 
počítala s tím, že takovými organelami by 
mohly být mitochondrie, plastidy, bičíky 
a jádro a vposledku pak i eukaryotní buňka 
sama o sobě. Přestože se ukázalo, že tato 
tzv. silná verze teorie neplatí (neboť en-
dosymbiotický původ eukaryotních bičíků 
byl vyvrácen), je dnes jisté, že výsledkem 
endosymbiotické události jsou bezesporu 
přinejmenším tzv. semiautonomní organe-
ly, mezi něž řadíme mitochondrie (hlavní 
funkcí energetický metabolismus buňky, 
předkem bakterie ze skupiny α-proteobak-
terií) a u rostlin plastidy (hlavní funkcí foto-
syntéza, předkem sinice). Semiautonomní 
neboli polosamostatné se nazývají proto, 
že obsahují vlastní DNA, která představuje 
pozůstatek původního bakteriálního geno-

mu, jehož větší část se v evoluci přesunula 
do jádra hostitelské buňky. Endosymbiotic-
ká povaha eukaryotního jádra je předmě-
tem živých diskusí, zato endosymbiotický 
původ eukaryotní buňky, pravděpodobně 
symbiogenetickým splynutím bakteriálního 
a archeálního předka, je víceméně považo-
ván za jistotu. Semiautonomní organely se 
v evoluci staly integrální součástí eukaryot-
ní buňky, nejsou schopny existovat mimo 
ni, a nelze je tedy ani samostatně kultivovat 
(viz E. WALLIN, 2.2.1). Je zajímavé, že na-
vzdory tomu se někteří autoři nechali zlá-
kat striktním chápáním kladistiky (způsob 
klasifi kace organismů) a semiautonomní 
organely nadále považují za podskupinu 
bakterií, kterou bychom měli jako takovou 
systematicky osamostatnit, konkrétně pro 
mitochondrie navrhují bakteriální skupinu 
Mitochondriaceae (Pallen, 2011; Selosse, 
2011).

Obr. 1 Horizontální přenos genů
Díky horizontálnímu přenosu genů vypadá schéma počá-
tečních fází evoluce daleko spíše jako vzájemně propletená 
síť než jako strom. Kruhová výseč ilustruje následnost kro-
ků vedoucích k  ustanovení stabilní dědičnosti přenesené-
ho genu v  rámci „hostitelské“ linie, která jej přijala. (Podle 
Smets & Barkay, 2005) Obr. 2 Sériová endosymbióza – vznik semiautonomních organel (© Josef Lhotský)
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 Dějiny lichenologického výzkumu v devatenáctém století jsou přitom na nejrůznější 
paradoxy celkem bohaté. K těm nejpozoruhodnějším patří bezpochyby příběh BEATRIX 
POTTEROVÉ (1866−1943), mladé a nadějné botaničky a vynikající kreslířky, jejíž zájem 
a umělecké nadání byly zaměřeny právě na lišejníky. Protože však tehdy ženy neměly 
ve vědě právě na růžích ustláno, Potterová svou nadějnou kariéru kvůli ostentativní 
ignoraci vědecké komunity nakonec vzdala a vrhla se na dětskou literaturu. Dnes si ji 
Anglie připomíná jako jednu z nejnadanějších autorek a ilustrátorek.

Fenomén vzájemného spolužití, objevený a popsaný právě u lišejníků, si žádal hlubší 
studium a popis. Skutečně důkladnějšího výzkumu se však lišejníky, podobně jako vlast-
ně všechny ostatní skupiny organismů, dočkaly až v druhé polovině dvacátého století, 
kdy byly k dispozici techniky molekulární biologie (DePriest, 2004). Dnes víme, že 
obligátní lišejníkové symbiózy tvoří přinejmenším pětina z dosud známého počtu dru-
hů hub (Lutzoni et al., 2001), v evoluci vznikaly opakovaně (Gargas et al., 1995) a již 
velmi časně, někdy před šesti sty miliony let – tedy dokonce dříve, než cévnaté rostliny 
(Yuan et al., 2005).

Potřeba nového pojmu. Jedním z nové generace výzkumníků, kteří toto téma přijali 
za své, byl i slavný německý botanik ANTON DE BARY (1831−1888). Původně se očeká-
valo, že vzájemný vztah obou partnerů v rámci lišejníku je řízen parazitismem houby 
na řase či sinici, po experimentálních pokusech s izolací obou partnerů se však ukáza-
lo, že v mnoha případech „osvobozený“ fototrof navzdory všem očekáváním prospívá 
hůře než ve spojení s houbou. To vedlo k překvapivému odhalení, že závislost musí být 
ve skutečnosti vzájemná a vztah tak nelze zjednodušovat dosavadním modelem pán 
(houba) & otrok (řasa, sinice). Bylo proto třeba popsat nový, bezprecedentní fenomén 
blízkého spolužití dvou organismů bez ohledu na to, jaké funkční vztahy mezi sebou oba 

vyřešila ostře pociťovanou evoluční mezeru v přechodu mezi buňkou prokaryotickou 
a eukaryotickou (Brown & Doolittle, 1997; Keeling & Doolittle, 1995; Sapp, 2005). 
Nad tzv. autogenními teoriemi vzniku buněčných organel, tj. nad představou, že všechny 
eukaryotické organely v evoluci vznikly postupným vývojem jako zcela nové struktury 
(Taylor, 1976), převládla po velmi dlouhém období sporů (Raven, 1970; Raven, 1971; 
Taylor, 1970; Uzzell & Spolsky, 1974) až v polovině osmdesátých let, a to díky moleku-
lární analýze sekvencí DNA chloroplastů, mitochondrií a volně žijících bakterií (Gray & 
Doolittle, 1982; Gray et al., 1984; Wallace, 1982; Yang et al., 1985). Následně relativně 
rychle a pevně zakotvila v biologické literatuře.

 1.2 Dvě tváře symbiózy

DUÁLNÍ POVAHA LIŠEJNÍKŮ − BEZPRECEDENTNÍ PŘÍKLAD SOUŽITÍ − POTŘEBA NOVÉHO POJMU − 
CO JE TEDY SYMBIÓZOU? − SYMBIÓZA VS. EVOLUCE − ODKLON K EKOLOGII − SYMBIÓZA VS. 
MUTUALISMUS

Symbióza je často považována za pojem výlučně ekologický, odkazující na blízký vztah 
mezi jedinci různých druhů v průběhu jejich ontogeneze. Ve skutečnosti však měl tento 
termín hned od počátku i význam evoluční, neboť byl definován za okolností, které 
vybízely k domněnce, že se může jednat o dosud neznámý mechanismus vývoje nových 
druhů. Počátky celého příběhu spadají do šedesátých let devatenáctého století, tedy 
do doby, kdy svého vrcholu došly vášnivé diskuse o povaze na první pohled tak všedních 
organismů, jakými jsou lišejníky.

Duální povaha lišejníků. Na sklonku roku 1867 přišel švýcarský botanik a jeden 
z nejlepších mikroskopiků své doby SIMON SCHWENDENER (1829−1919) s heretickým 
prohlášením, že lišejníky, jejichž systematická příslušnost v rámci rostlinné říše se v prů-
běhu času pravidelně měnila, s největší pravděpodobností vůbec nejsou autonomními 
rostlinami, nýbrž duálními organismy vzniklými ze spojení houbových vláken s fotosyn-
tetizující řasou (Honegger, 2000). Ačkoliv vedoucí autority lichenologie tuto hypotézu 
rázně smetly ze stolu, mladá generace experimentálních botaniků ji brzy přijala za svou 
a důmyslnými pokusy ukázala, že Schwendener se skutečně nemýlil. 

Bezprecedentní příklad soužití. V době těsně následující vydání Darwinova Vzniku 
druhů šlo o pozoruhodný případ prazvláštní abnormality: duální svazek dvou různých 
druhů, jejichž vzájemné soužití vytvářelo morfologicky zcela novou, charakteristickou 
a neredukovatelnou strukturu, se zdánlivě vzpíral jak intuitivnímu chápání biologické 
autonomie a toho, co je vlastně jedinec, tak představě o divergenci čili rozbíhavosti 
fylogenetických linií při vzniku nových druhů – a to bez ohledu na ošemetnou otázku, 
jak takové organismy klasifikovat v rámci zavedených systémů. Byl to zkrátka paradox.

O vzniku druhů přirozeným výběrem čili
zachováním vhodných odrůd v boji o život

Pod tímto názvem u nás nejslavnější Dar-
winova kniha vyšla poprvé v roce 1914, 
a to vlastním nákladem překladatele, stře-
doškolského profesora a významného en-
tomologa FRANTIŠKA KLAPÁLKA (1863−1919). 
Vzhledem k tomu, že anglický originál se 
datuje k roku 1859, musela si česká širo-
ká veřejnost na Darwina nějaký čas po-
čkat – rok 1914 je pro srovnání rokem, kdy 

v pětasedmdesáti letech zemřel Darwinův 
prvorozený syn William (1839−1914). Úpl-
ně prvním Darwinovým dílem přeloženým 
do češtiny byl však ve skutečnosti jeho zná-
mý cestopis, který v překladu V. Čalounové 
vyšel nákladem Jana Laichtera v roce 1912 
jako Cesta přírodozpytcova kolem světa. 
Mimochodem v roce, kdy zemřel Darwinův 
druhorozený syn George (1845–1912).
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Odklon k ekologii. Symbióza tak měla již od počátku i jasně evoluční rozměr; kvůli 
své široké definici, která zahrnovala různé druhy komplexních vztahů na škále od pa-
razitických, kdy žije jeden partner na úkor druhého, až po mutualistické, kdy jsou si 
oba symbionti navzájem prospěšní, však později začala evokovat spíše tyto ekologické 
vazby v rámci ontogeneze partnerů, zatímco jako možný mechanismus speciace byla 
později vzniklým neodarwinismem odsunuta na vedlejší kolej.

Symbióza vs. mutualismus. Široká definice symbiózy byla pro mnohé vědce navíc 
značně nepraktická a biologové tak symbiózu postupně začali chápat v užším slova smy-
slu jako synonymum mutualismu. Spolu s tím, jak se obsah pojmu redukoval a symbióza 
pomalu začala implikovat mutualismus, zatlačovala se původní evolučně-ekologická 
dualita do pozadí. Mimo jiné i proto, že mutualismus a kooperace organismů byly v pří-
mém rozporu se základními koncepty neodarwinismu, jimiž byly boj a kompetice. S ná-
růstem znalostí a vznikem nových dílčích disciplín se však postupem času z ekologicky 
orientovaného termínu vynořila dualita nová, dotýkající se právě samotné jeho definice.

 1.3 Blízká setkání všudypřítomného druhu

DVOJÍ DEFINICE SYMBIÓZY − SYMBIÓZA JAKO JAKÉKOLI TĚSNÉ SOUŽITÍ − SYMBIÓZA JAKO 
MUTUALISMUS − ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY SYMBIOTICKÝCH SVAZKŮ − VELIKOST 
PARTNERŮ − VZÁJEMNÁ POZICE PARTNERŮ − MIKROORGANISMY JAKO SYMBIONTI

Dvojí definice symbiózy. Symbióza je ukázkovým příkladem pojmu, který navzdory 
tomu, že jej běžně používají snad všichni biologové na světě, vede až příliš často ke 
zmatení diskutujících, a to zkrátka proto, že neexistuje jednoznačná, všeobecně při-
jímaná definice pro jeho používání, což si navíc jen málokdo uvědomuje (Wilkinson, 
2001). Někteří autoři tak za symbiózu považují všechny vztahy podle původní de Ba-
ryho definice, tj. jakékoli blízké vztahy bez ohledu na hledisko „ztrát“ a „zisků“ pro 
všechny zúčastněné organismy, na jejímž základě bychom pak takový těsný svazek 
označili jako parazitický, mutualistický či komenzální (Seckbach, 2002). Jiní trvají na 
významovém zúžení k mutualismu, tj. za symbiózu považují pouze ty vztahy, kde z nich 
mají všechny zúčastněné organismy nějaký užitek (Douglas, 2010). Určit přitom, který 
přístup převažuje, neřkuli který je ten „správnější“, je přitom značně ošidné. Oba totiž 
mají své klady i zápory.

Symbióza jako jakékoli těsné soužití. De Baryho původní koncept je výhodný 
v tom, že umožňuje širší evoluční perspektivu pohledu: co je pro daný organismus 
v danou chvíli, na daném místě a v dané situaci zisk či případně ztráta, lze s výjimkou 
zcela zřejmých situací jen velmi obtížně určovat. Interakce mezi zúčastněnými partnery 
navíc není rovnovážný, nýbrž vysoce dynamický systém, který se neustále mění. Změna 

 partneři mohou mít. Samozřejmě i s přihlédnutím k faktu, že takové vztahy se navíc mo-
hou v čase měnit. V roce 1877 proto německý botanik A. B. FRANK (1839−1900) zavedl 
termín symbiotismus a ANTON DE BARY o rok později termín symbióza, který definoval 
jako spolužití různých organismů (Sapp, 1994).

Co je tedy symbiózou? De Bary symbiózou chápal jakýkoli blízký vztah mezi růz-
nými organismy bez ohledu na to, zda bychom jej označili jako parazitický, mutuali-
stický či komenzální − tedy termíny poprvé definovanými v roce 1873 Belgičanem 
P.-J. BENEDENEM (1809–1894) (Sapp, 1994). Lišejníky a další příklady symbiotických 
svazků v přírodě přitom považoval za další doklad evoluce. Domníval se, že symbiotické 
splývání může představovat další, přírodovědě dosud neznámý způsob makroevoluční 
změny (Sapp, 2004). 

Symbióza vs. evoluce. I jiní botanici vztáhli fenomén symbiózy k evoluci a přijali 
jeden ze dvou možných pohledů: symbióza pro ně byla buď doplněním, ale přesto ne-
dílnou součástí darwinovské evoluce, často dokonce jejím experimentálním důkazem, 
nebo naopak něčím, co ji v principu vyvracelo. Jedním ze zásadních problémů dis-
kreditujících první přístup však byla skutečnost, že symbióza byla dlouho považována 
za synonymum skokové, saltační evoluce. Jenže, jak známo, natura non facit saltum, 
příroda skoků nečiní (Sapp, 2010). 

Anton de Bary a Albert Bernhard Frank

 ANTON DE BARY (1831−1888) patří mezi nej-
významnější botaniky devatenáctého sto-
letí. Ačkoliv zemřel relativně mlád, jeho 
kariéra byla vskutku oslňující – již ve svých 
dvaadvaceti letech například publikoval ce-
losvětově uznávanou knihu o parazitických 
stopkovýtrusých houbách, v níž ještě před 
Pasteurem zpochybnil spontánní vznikání 
organismů, a jako první dokonale popsal 
životní cyklus rzí (Paracer & Ahmadjian, 
2000). Na univerzitě ve Štrasburku vybu-
doval jedno z nejlepších výzkumných pra-
covišť své doby, které přitahovalo studenty 
z celého světa. Na zkušenou k němu po-
slal svého studenta například i Darwinův 
americký přítel z Harvardu, botanik ASA 

GRAY (1810−1888). Od roku 1855 až do 
jeho smrti prošla de Baryho rukama více 
než stovka biologů, z nichž mnozí později 
dosáhli značného věhlasu. Dnes si de Ba-
ryho připomínáme především jako zaklada-
tele moderní mykologie a rostlinné patolo-
gie, a není proto divu, že termín symbióza 
byl historiky připsán právě jemu, a nikoli 
A. B. FRAN KOVI (1839-1900). Frank sám je 
však autorem podobně slavného termínu: 
v roce 1885 popsal vztahy mezi kořeny 
rostlin a houbami a nazval jej mykorhiza 
(Frank, 2005; Trappe, 2005). Na jeho po-
čest byl po něm pojmenován rod vláknitých 
dusík fi xujících bakterií ze skupiny aktino-
mycet – Frankia (viz 3.4.2).
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2006); udržování a šíření (Bright & Bulgheresi, 2010); specifitu (Perret et al., 2000); 
stupně interakce mezi partnery, například genetický nebo jen metabolický (Wernegreen, 
2012); celkovou integritu systému, tj. znaky, jež organismy vykazují pouze v daném 
symbiotickém svazku, ale nikoli jako volně žijící formy, jsou-li takové (Smith & Dou-
glas, 1987); a konečně význam pro konkrétní partnery, popisující jejich vzájemné půso-
bení jednoho na druhého (Herre et al., 1999).

Mikroorganismy jako symbionti. Podstatnou skutečností je přitom fakt, že vyjma 
virů, u nichž se stále vedou vášnivé diskuse o tom, zda se vůbec jedná o organismy, či 
jen o jakýsi genetický materiál, jsou mikroorganismy a mezi nimi zvláště prokaryota 
jak vzhledem ke svým malým velikostem, tak ke svému všudypřítomnému výskytu 
nejčastějšími autonomními symbionty vůbec – jsou to vlastně symbionti par excellen-
ce, i když v mnoha případech je jejich autonomie značně redukovaná (McCutcheon & 
Moran, 2012). Malá velikost vzhledem k hostitelskému organismu mikroorganismům 
v praxi umožňuje intimnější vzájemný kontakt (jen těžko si lze například představit 
endosymbiózu u dvou srovnatelně velkých organismů) a zároveň větší počet jedinců na 
daný prostor. Takové konstatování nás nutně přivádí k otázce, jaké je vlastně rozšíření 
symbiózy v živém světě.

vnitřních i vnějších podmínek téměř vždy způsobí překonfigurování celku a vztah pak 
jak na úrovni konkrétního děje v ontogenezi, tak v horizontu fylogeneze může na škále 
parazit-mutualista procházet neustálým posunem – jak ví ostatně každý, kdo má souro-
zence. Mechanismy odpovídající za patogenní i mutualistické projevy jsou navíc v mno-
ha případech velmi podobné (Hentschel et al., 2000). 

Symbióza jako mutualismus. Symbióza ztotožňovaná s mutualismem nám na dru-
hé straně umožňuje soustředit se pouze na ty vztahy, které již prošly evoluční zkouš-
kou vzájemné kompatibility a které nám tak nejlépe ukazují, jakým způsobem funguje 
symbióza na dlouhých časových škálách. Kamenem úrazu je přitom u obou přístupů 
rozhodnutí o tom, v jak blízké interakci a na jak dlouhou část svého života mají sym-
biotičtí partneři vlastně být – někteří autoři například za symbiózu považují i opylování 
kvetoucích rostlin hmyzem (Gu et al., 2012); většina zastánců obou přístupů však trvá 
na tom, že bez ohledu na klasifikaci vztahu musí jít především o vztah trvalý, tj. takový, 
v němž doba vzájemné interakce významně koreluje s délkou života alespoň jednoho 
z partnerů (Douglas, 1994).

Základní charakteristiky symbiotických svazků. Nejednoznačné popisy nejrůzněj-
ších vztahů, které si navíc často navzájem odporovaly, nakonec v souvislosti s nutností 
klasifikace vedly ke standardizovanému dělení alespoň základních charakteristik. Tako-
vé zavedl v roce 1975 M. P. Starr (Starr, 1975), po němž je převzala a modifikovala řada 
dalších autorů (Moran, 2006; Paracer & Ahmadjian, 2000; Smith & Douglas, 1987). 

Velikost partnerů. Jedno z nejobecnějších rozdělení symbiotických interakcí je tak 
podle relativní velikosti partnerů. Menší z obou je zpravidla označován jako symbiont, 
větší jako hostitel. Vzhledem k tomu, že symbiózou jsou označovány vztahy dlouhodo-
bé, je pochopitelné, že velikost obou partnerů bude obvykle spíše rozdílná, neboť čím 
bude symbiont v porovnání s hostitelem menší, tím pravděpodobnější je, že oba budou 
moci v blízkém vztahu koexistovat delší dobu. Americký rostlinný fyziolog I. E. Wallin, 
o němž bude ještě řeč, například symbiózy mnohobuněčných organismů s mikroorga-
nismy označoval jako mikrosymbiózy (Wallin, 1927). 

Vzájemná pozice partnerů. Mezi další kritéria patří vzájemná pozice partnerů, kde 
rozlišujeme ektosymbiózu, pokud je symbiont vně vlastního těla hostitele (Goffredi, 
2010), nebo endosymbiózu (Löffelhardt, 2014), pokud je symbiont uvnitř jeho těla (Ki-
kuchi, 2009; Taylor et al., 2012), a to buď v tělesných dutinách, nebo v mezibuněčném 
prostoru (extracelulární endosymbióza; Fujiwara et al., 2010), nebo přímo v buňkách 
hostitele (intracelulární endosymbióza; Corsaro et al., 1999). I tady je však situace slo-
žitější − někteří autoři totiž označením endosymbióza míní pouze endosymbiózu extra-
celulární, zatímco symbiózu intracelulární označují termínem endocytobióza (Nardon 
& Charles, 2002), dříve též jen cytobióza (Taylor, 1979).

Dále lze rozlišovat nezbytnost vztahu, tj. zda je pro oba partnery symbióza obligátní 
nebo fakultativní (Moran et al., 2008); jeho trvání a stabilitu (Kiers & van der Heijden, 

Obr. 3 Vzájemná pozice partnerů při symbióze (© Josef Lhotský)
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přišlo na to, že dlouho známé mechanismy přenosu DNA mezi bakteriemi (horizontální 
přenos genů) nám představu geneticky „stabilního“ jedince pěkně komplikují. Přijetí 
teorie SET navíc pořádně zamíchalo i s klasifikací organismů, která v průběhu dvacátého 
století procházela svou vlastní evolucí. 

Náznaky toho, že koncept biologické individuality je daleko složitější, než se zprvu 
zdálo, existovaly již delší čas. Příkladem mohou být třeba tzv. modulární organismy, jež 
najdeme jak mezi rostlinami, tak mezi živočichy (Chapman, 1981), a které si vynutily 
tvorbu takových termínů, jako byly ramety a genety (Kays & Harper, 1974). Taková si-
tuace však ve výsledku poněkud komplikovala snahy evolučních biologů, kteří se museli 
znovu poprat s otázkou, na co přesně tedy vlastně působí přírodní výběr (Frank, 2012).

Problém jedince: Holobiontní systémy. Pokud totiž jako jedince označujeme soubor 
několika různých, navzájem více či méně provázaných genealogických linií, a to nejen 
uvnitř jader našich buněk v podobě jednotlivých genů (Zhaxybayeva & Gogarten, 2004), 
ale i uvnitř našich těl, je nutné se přinejmenším konceptuálně zamyslet nad tím, na co 

 1.4 Symbióza, kam se podíváš

PROBLÉM INDIVIDUALITY – PROBLÉM JEDINCE: HOLOBIONTNÍ SYSTÉMY − ZJEDNODUŠOVÁNÍ 
MODELŮ − NEBEZPEČÍ MODELOVÝCH ORGANISMŮ − FRAGMENTOVANOST POZNATKŮ − OBECNÝ 
VÝZNAM SYMBIOTICKÝCH INTERAKCÍ

Jednoduše řečeno, symbiotické interakce jsou díky všudypřítomnosti mikroorganismů 
úplně všude. A to je docela zajímavá filosofická svízel. Existence makroskopických or-
ganismů, které jsou nebo v principu mohou být dynamickou komunitou velkého množ-
ství genetických jedinců, zamíchala představami biologů o tom, jak vlastně v biologii 
definovat autonomii celku, a to daleko více, než toho kdy na sklonku devatenáctého 
století byly schopny lišejníky. 

Problém individuality. Individualita je pojem, s nímž by biologové zdánlivě neměli 
mít mnoho potíží: individuem či jednotlivcem je každý z nás; je jím náš pes či naše 
kočka; rybičky v akváriu; na větvi stromu většinou rozeznáme kosa od veverky. A přesto 
je otázka, co je vlastně jednotlivec, velmi záludná. Tak například bakteriology bakte-
rie jako jedinec vůbec nezajímá – s bakteriemi odjakživa zacházejí jako s populacemi 
(přestože jednu bakteriální buňku si samozřejmě dovedeme představit docela dobře). 
A byly to právě prokaryotní organismy, které s definicí jednotlivce zamávaly. Již krátce 
poté, co molekulární sekvenování začlenilo organismy s prokaryotním typem buňky do 
fylogenetických analýz a biologové začali vytvářet první univerzální stromy života, se 

Všudypřítomnost a relativní velikost prokaryot

Bakterie a archea lze nalézt ve všech pro-
středích, na něž si člověk vzpomene. Na-
jdeme je hluboko v zemské kůře, stovky 
metrů pod povrchem (Mason et al., 2010); 
v atmosféře, kde tvoří krystalizační jádra 
mraků, v nichž mohou dokonce aktivně 
růst i v teplotách pod bodem mrazu (Sattler 
et al., 2001); a dokonce i v placentě, v níž 
vytvářejí unikátní mikrobiom podobný tomu 
v ústní dutině (Aagaard et al., 2014). Srv. 
s oddílem 2.1.8/Výskyt, popisujícím výskyt 
virů: platí, že všude tam, kde najdeme viry, 
najdeme i prokaryota jako běžné hostitele.

Velikost bakteriálních a archeálních bu-
něk se pohybuje od desetin mikrometru 
(cca 0,2 μm, tzn. 200 nm) např. u Elusi-
microbium minutum, izolované ze střevní-
ho mikrobiomu termitů (Geissinger et al., 
2009), až po proteobakteriii Thiomargarita 
namibiensis, jejíž buňky mohou dosahovat 
velikosti až 750 μm, tj. tři čtvrtě milimetru 
(Schulz, 2002). Platí, že velikost buněk 
v daném prostředí je důležitým ukazate-
lem, který podmiňuje řadu fyziologických 
a posléze i ekologických faktorů (Portillo et 
al., 2013).

Ramety a genety

Zatímco ramety představují fyzicky odděle-
né moduly schopné autonomní existence, 
termínem geneta se popisují všechny ra-

mety odvozené od společné zygoty, resp. 
všechny části se stejnou genetickou infor-
mací – byť prostorově „oddělené“.

Obr. 4  Rameta vs. geneta (© Josef Lhotský)
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metodologických hranic, což nebývá jednoduché a z hlediska praxe ani vždy možné 
(McFall-Ngai, 2008). 

Fragmentovanost poznatků. Ukázkou fragmentovanosti tématu může být hrubý vý-
čet zdánlivě nesouvisejících a nezávisle dobře (pro)studovaných a známých jevů, které 
jsou však při bližším pohledu spojeny společným jmenovatelem, jímž jsou právě symbio-
tické svazky mikroorganismů. U samotných prokaryot jsou dobrým příkladem biofilmy 
(viz 3.2.3), sdružující zpravidla pestrou komunitu mnoha druhů, jež mezi sebou mají nej-
různější vztahy – v biofilmu lze nalézt téměř celou škálu vzájemných interakcí, od meta-
bolické kooperace až po „obyčejnou“ predaci. Bakterie a archea ale samozřejmě najdeme 
i jinde: například patogenitu některých střevních protistních organismů mohou přinejmen-
ším částečně zapříčiňovat jejich bakteriální endosymbionti (viz 3.3), což připomíná a v ně-
kterých případech vlastně i souvisí s jevem zvaným virová nebo též lyzogenní konverze, 
při němž virus transformuje genetické vlastnosti hostitelské bakterie související právě 
s její patogenitou − takto podmíněná patogenita je např. u známé bakterie Vibrio cholerae. 

V botanice je dobře známá fixace vzdušného dusíku bakteriálními symbionty rostlin, 
např. u bakterií rodu Rhizobium, žijících v symbióze s bobotvarými rostlinami (viz 3.4.1). 
V rámci jiných skupin můžeme rozlišit ještě tzv. aktinorhizní symbiózy, u nichž jsou 
symbionty bakterie ze skupiny aktinomycet (viz 3.4.2). Běžným symbiontem některých 
rostlin jsou i sinice (viz 3.4.3), které můžeme najít například u mechorostů, u vodní 
kapradiny rodu Azolla, u mnoha cykasů či u krytosemenné rostliny rodu Gunnera, kde 
jsou dokonce sinice zcela nezvykle symbiontem intracelulárním. Do seznamu by se sa-
mozřejmě počítala i celá škála bakteriálních patogenů rostlin, přičemž lze konstatovat, 
že obecné infekční strategie jsou si podobné jak u bakteriálních patogenů rostlin, tak 
u bakteriálních patogenů živočichů (Buttner & Bonas, 2003).

U živočichů jsou mimo patogenní druhy dobře známé především svazky s komen-
zály v trávicím traktu (viz 3.5.3), např. u přežvýkavců či termitů, kde hostitelskému 
organismu pomáhají trávit celulózu obsaženou v jeho rostlinné stravě. Tzv. střevní mi-
krobiomy, termín označující společenství všech prokaryotních druhů v rámci trávicího 
traktu hostitele, jsou co do možného potenciálu žhavou novinkou posledních let a zvláš-
tě v lidské medicíně představují nový horizont našich představ o tom, jak významná 
může být vlastně symbióza v přírodě. Zvláště časté a studované jsou mikrobiální sym-
biózy u hmyzu (viz 3.5.2), který s bakteriemi prodělává zajímavou koevoluci, a dále 
např. symbiózy vedoucí k zajímavým makroskopickým jevům, jakým je např. biolu-
miniscence − nejznámějším příkladem je bakterie Vibrio fischeri, díky níž byl objeven 
fenomén autoindukce, zvaný dnes quorum sensing, který poukázal na komunikaci mezi 
bakteriemi i mezi bakteriemi a hostitelem a na sofistikovanou strukturu prokaryotního 
vývoje i evoluce (viz 3.5.1). Zajímavé a pro pochopení fungování trofických vazeb v pří-
rodě významné jsou i symbiózy chemoautotrofních bakterií s živočichy v energeticky 
chudých systémech podmořských kuřáků (viz 3.5.4).

a jak vlastně působí selekční tlak. Zvláště pokud jde o symbionty obligátní, bez nichž eu-
karyotický makroorganismus není schopen plně fungovat. Pro popis takto provázaného 
celku, na nějž působí přírodní výběr, byl navržen pojem holobiont; termínem hologenom 
se pak označuje celková genetická informace hostitele i všech jeho symbiontů (Gilbert 
et al., 2012; Rosenberg & Zilber-Rosenberg, 2011). 

Zjednodušování modelů. Tady se též poprvé dotýkáme nenápadného zjednodušení: 
při popisu symbiotických interakcí se člověk zpravidla setká s modelem zahrnujícím 
dva partnery, hostitele a konkrétního symbionta. Je vhodné mít na zřeteli, že holobiontní 
systémy se zpravidla skládají z mnoha různých partnerů na různých úrovních organizace 
a námi vybraná studovaná dvojice je jen arbitrárním výsekem mnohem komplexnějšího 
celku. O nepřehlednosti takových vazeb může svědčit i následující stejně nepřehledný 
příklad: nejrozšířenější endosymbiont hmyzu, bakterie Wolbachia (Werren, 1997), která 
může být zodpovědná za speciaci svých hmyzích hostitelů (Telschow et al., 2005), jimž 
někdy zprostředkovává např. rezistenci vůči virové nákaze (Bian et al., 2010; Hedges et 
al., 2008), je sama hostitelem několika endosymbioticky žijících virů (Kent & Borden-
stein, 2010). Zároveň však tato bakterie může žít i jako symbiont hlístic (Nematoda), 
které na sobě (podobně jako hmyz, je-li hostitelskou skupinou on) činí závislými (Cor-
daux et al., 2011), a dokonce zvyšuje jejich patogenitu (Taylor et al., 2005). Příkladem 
prostorově poněkud nespoutanějšího celku může být třeba mykorhizosféra, která je po-
mocí hyf různých druhů hub propojena s půdními bakteriemi i s jednoduchými půdní-
mi živočichy, jako jsou například hlístice, do provázaného funkčního systému, v němž 
proudí jak hmota a energie, tak genetická informace. 

Nebezpečí modelových organismů. Při studiu symbióz je též dobré mít na zře-
teli skutečnost, že každá větší skupina organismů (bakterie, protista, houby, rostliny, 
živočichové) má své vlastní modelové organismy, které stojí jako pars pro toto (Sec-
kbach, 2002). V přírodě ale symbiotické, tj. fyzicky blízké významné vztahy nacházíme 
všude, kam se podíváme. Jejich klasifikace a celkový stupeň našeho poznání mohou 
být proto silně ovlivněny výběrem konkrétních modelových organismů, a je tak třeba 
myslet na to, že výzkum obecného fenoménu je z povahy věci roztříštěn do plejády 
různých biologických disciplín a jako celek si žádá překračování jak oborových, tak 

Holobiont

Termín holobiont byl poprvé použit v roce 
1992 (Mindell, 1992) pro popis systému 
zahrnujícího hostitelský organismus a jeho 
primární symbionty. V roce 2002 se pak de-

fi nice rozšířila na hostitele spolu se všemi 
jeho symbiotickými mikroorganismy včetně 
virů (Rohwer et al., 2002). 
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Harding, 2006; Lovelock, 1979; Margulis, 1998; Margulis & Sagan, 2002), explicitní 
spojení teorie Gaia s evolucí a ekologií prokaryot však existuje také (Markos, 1995).

 1.5 A má to nějaký význam?

VÝZNAM EKOLOGICKÝ VS. EVOLUČNÍ – EKOLOGIE – EVOLUCE − MECHANISMUS SPECIACE − 
KULTURNĚ-HISTORICKÝ VÝZNAM

Význam ekologický vs. evoluční. Význam symbiózy bychom čistě deskriptivně mohli 
rozdělit podle toho, na jak dlouhých časových škálách působí, tj. na význam v ekologii 
(vytváření jedinců, asociací a ekosystémů v krátkém časovém horizontu) a v evoluci 
(vytváření nových druhů a jejich prostředí v dlouhodobém časovém horizontu). Oba 
náhledy jsou ve skutečnosti vzájemně komplementární a jeden v druhý na všech úrov-
ních přechází, neboť ekologický a evoluční čas se od sebe vlastně liší pouze velikostí 
škály, kterou sledujeme.

Ekologie. Mezi největší přínosy symbiotických svazků patří v ekologii spojení pri-
mární produkce s utilizací fotosynteticky (plastidy, sinice, řasy) a chemosynteticky (che-
molitotrofní prokaryota) vázaného uhlíku, a to i u živočichů (Hentschel et al., 2006; 
Taylor et al., 2007; Usher, 2008; Venn et al., 2008), v souvislosti s fotosyntézou i tvorba 

Obecný význam symbiotických interakcí. Při takovém rozšíření symbiózy je cel-
kem zřejmé, že obecný význam fenoménu je v biosféře obrovský, navzdory tomuto 
konstatování je však těžké blíže jej zhodnotit, protože dílčí jevy obvykle jen těžko pře-
kračují hranice svých mateřských disciplín. Podobným oříškem je i otázka, jak vlastně 
a podle čeho třídit a systematicky zkoumat jevy a systémy, jež jsou zcela zjevně vzájem-
ně propojené na všech myslitelných úrovních organizace: od molekulární a buněčné až 
po globální v případě ekosystémových vazeb. Někteří autoři se o to pokoušeli intuitivně 
en masse a výsledek byl velmi rozpačitý, viz případ teorie Gaia (Free & Barton, 2007; 

Mikrobiom

Termín mikrobiom lze chápat ve dvou růz-
ných významech: v některých případech 
se jím označuje souhrn genetické infor-
mace všech prokaryotních symbiontů da-
ného hostitele (analogie termínu genom), 
většinou však popisuje celou „ekologickou 

komunitu“ v hostiteli, tj. mikroorganismy 
jako celek, nikoli jen jejich geny. V takovém 
případě termín mikrobiom zahrnuje i jiné 
mikroorganismy než bakterie a archea, na-
příklad i viry a mikroskopické houby.

Teorie Gaia

Teorie Gaia je souhrnné označení pro 
představu, že zemská biosféra tvoří pro-
pojený systém globálního ekosystému, 
který vykazuje jisté regulační mechanis-
my. Jejím autorem je britský vědec JAMES 
LOVELOCK (*1919), jenž s celým konceptem 
přišel v šedesátých letech dvacátého sto-
letí. V populisticky šířené verzi této teorie 
představuje Země jediný obří superorgani-
smus, původním záměrem je však vyjádřit 
vzájemnou závislost ekosystémových va-
zeb napříč biosférou spolu se zdůrazněním 
skutečnosti, že lze nalézt zpětnovazebné 
regulační smyčky působící na globální šká-
le (viz box v části 2.3). Lovelockovým hlav-
ním záměrem bylo vysvětlit, jak je možné, 

že úroveň povrchové teploty Země, množ-
ství kyslíku v atmosféře či třeba průměrná 
salinita oceánů vykazují navzdory všem 
předpokladům stabilní hodnoty v průbě-
hu dlouhých časových období. Základní 
myšlenkou bylo, že organismy jako celek 
(biosféra) jsou schopny regulovat utváření 
a povahu zemského povrchu – jinými slo-
vy že biosféra je výsledkem vzájemných 
interakcí mezi živým a neživým a že tato 
dynamika je vposledku kontrolním mecha-
nismem křehké rovnováhy, v níž se biosfé-
ra nachází. Na základě podobných úvah 
Lovelock zkonstruoval řadu přístrojů pro 
program NASA Viking, jejichž účelem bylo 
odhalit na Marsu případný život.

Fylogeneze vs. ontogeneze

Ekologické vztahy mezi organismy a jejich 
prostředím probíhající v reálném čase lze 
obecně označit za jejich ontogenetickou 
zkušenost. Ta živé systémy nastavuje pro 
různé úrovně selekce. Molekulární, fyziolo-
gické, morfologické i sociální vzorce, kte-
ré úspěšně projdou sítem času, jsou poté 
postupně integrovány do aktivního rozhra-
ní mezi genotypem a fenotypem a ještě 
později v podobě dlouhodobě úspěšných 
„automatismů“ do samotného genotypu. 
Tak se z ontogenetické zkušenosti stává 
zkušenost fylogenetická, která celý kruh 
uzavře. Uzavřením se zde přitom myslí 
to, že právě fylogenetická zkušenost kon-

krétní evoluční linie poskytuje ontogenezi 
potřebné „přednastavení“ v podobě jaké-
hosi „programového“ zázemí, včetně defi -
nic prostoru možností v rámci evolučních 
omezení, tzv. constraints, na němž pak 
všechny „aplikace“ − ve smyslu ontogene-
tických vývojových procesů − běží. Nelze 
proto jednoduše tvrdit, že ontogeneze je 
opakováním fylogeneze (tzv. Haeckelův 
biogenetický zákon, odvozený chybným vý-
kladem mnohem přesnějšího von Baerova 
embryologického zákona), ani že ontoge-
neze přímo vytváří fylogenezi: obě dimenze 
jsou spolu funkčně propojeny a vytvářejí se 
tedy jaksi „navzájem“.
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mimochodem velmi ztěžuje rekonstrukci eukaryotické fylogeneze (Lane & Archibald, 
2008), která je mnohem komplikovanější, než se původně zdálo (Keeling & Palmer, 
2008).

Mechanismus speciace. Symbióza je také dalším možným mechanismem speciace, 
a to buď přímo tím, že vytváří morfologicky i funkčně nové struktury, jako v případě 
lišejníků, nebo nepřímo jako jakýsi podpůrný faktor, což je případ například speciace 
u hmyzu, spuštěné bakteriálními endosymbionty. Vzhledem k tomu, že hmyz tvoří nej-
větší část eukaryotické diverzity, je na místě se ptát, jak významná tato role je (Brucker 
& Bordenstein, 2012), stejně jako co je zde příčina a co následek, resp. zda velké množ-
ství druhů hmyzu je příčinou velkého počtu symbióz (hmyz jako nejčastější hostitel), 
nebo naopak jejich důsledkem jako indukovaná adaptivní radiace hostitelské skupiny. 
Je též všeobecně známo, že mykorhizní symbiózy stály před zhruba 400 miliony lety 

kyslíku (sinice), dále spřažení metabolismů, např. u syntrofie neboli sekundární synt-
rofní fermentace (viz 3.1.5), tj. spojených reakcí dvou blízkých prokaryotních partnerů 
(McInerney et al., 2009), a konečně mineralizace (rozklad organických látek) obecně. 

Působení mikroorganismů tak v důsledku ovlivňuje globální biogeochemické cykly 
prakticky všech biogenních prvků včetně uhlíku (fixace organického i anorganického 
uhlíku, mineralizace včetně ekologicky významného rozkladu celulózy), dusíku (ni-
trifikace, denitrifikace, fixace dusíku, amonifikace), síry, železa či fosforu. Ten sice 
nepodléhá oxidačně redukčním přeměnám, vyskytuje se výhradně jako fosfát, ale v jeho 
uvolňování ze sedimentů hrají bakterie důležitou úlohu (Follmi, 1996).

Platí, že symbiotické interakce jsou v přírodě pro hostitele zdrojem nových meta-
bolických schopností, jako je například fotosyntéza, chemosyntéza, schopnost fixovat 
vzdušný dusík, metanogeneze, rozklad celulózy, produkce esenciálních aminokyselin, 
luminiscence atp. (Douglas, 1994). Hlubší znalost symbiotických vztahů nám proto ve 
zcela pragmatické rovině umožňuje jak efektivnější využívání prostředí, tak jeho efek-
tivnější ochranu či zásahy do něj.

Evoluce. Na delších časových škálách se pak symbióza namísto zdroje nových me-
tabolických schopností označí za zdroj evolučních novinek (Margulis & Fester, 1991). 
Přitom nelze popřít, že její význam je skutečně velký. Mezi její největší evoluční úspěchy 
patří bezpochyby vznik eukaryotické buňky a semiautonomních organel (Dyall et al., 
2004), tj. mitochondrií a v případě rostlin a některých protist i plastidů, které lze podle po-
čtu endosymbiotických událostí rozdělit na primární, sekundární a terciární (Bhattacharya 
et al., 2004; Reyes-Prieto et al., 2007), včetně recentně získaného plastidu u protistního 
organismu Paulinella chromatophora (Nowack et al., 2008; Nowack et al., 2011). 

V souvislosti s tím je též zřejmé, že symbióza má prsty i v uspořádání eukaryotického 
jádra. Jakkoli je totiž jeho vznik enigmatický (Cavalier-Smith, 2010; Lake & Rive-
ra, 1994; Martin, 2005), jisté je, že v průběhu času asimilovalo mnoho nových genů 
původně endosymbiotického původu (Jiroutova et al., 2010; Kleine et al., 2009). To 

Paulinella chromatophora

Paulinella chromatophora je protistní or-
ganismus z kmene kořenonožců (Cerco-
zoa) zvláštní tím, že její plastidy jsou zcela 
unikátní, neboť jsou evolučně naprosto 
nepříbuzné plastidům všech ostatních fo-
tosyntetizujících organismů. Nejsou totiž 
odvozeny ani ze sekundární, ani z terciár-

ní endosymbiózy (všechny plastidy sdílejí 
společný původ v prvotní endosymbióze 
eukaryota se sinicí), nýbrž představují je-
diný další známý příklad endosymbiózy 
primární. U pauli  nelly tak jinými slovy došlo 
k naprosto nezávislému pohlcení sinice.
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Obr. 5  Evoluce plastidů

Vysvětlivky: 
J = jádro; E = eukaryotická buňka; S = sinice; 
P = plastid; PG = přenos genů; 1P = primární plastid; 
2P = sekundární plastid; Nm = nukleomorf; 
3P = terciární plastid; End1 = primární endosymbió-
za; End2 = sekundární endosymbióza; End3 = terciár ní 
endosymbióza

(1) Nefotosyntetický eukaryot pohltil sinici. (2) Pohlcený 
fototrof se stává primárním plastidem a mnohé své geny 
přesouvá do jádra eukaryotického hostitele. Cytoplazma-
tická membrána sinice se stává vnitřní membránou plas-
tidu, zatímco vnější membrána plastidu je odvozena od 
membrány hostitelské eukaryotní buňky. Tím je završen 
proces primární endosymbiózy. (3) Nefotosyntetický eu-
karyot pohltí eukaryotní buňku s  primárním plastidem 
– dochází k  sekundární endosymbióze a  vzniku sekun-
dárního plastidu. (4) Jádro sekundárního plastidu se re-
dukuje na tzv. nukleomorf. Dochází k přenosu genů mezi 
nukleomorfem a  jádrem hostitelské eukaryotní buňky. 
(5)  Nefotosyntetický eukaryot pohltí eukaryotickou buň-
ku se sekundárním plastidem – dochází k terciární endo-
symbióze a vzniku terciárního plastidu. Dochází ke ztrátě 
nukleomorfu ze sekundární endosymbiózy. (6) Jádro 
pohlcené buňky se redukuje na nukleomorf. (7) Dochází 
k přenosu genů mezi nukleomorfem z terciární endosym-
biózy a  jádrem hostitelské buňky. (8) Dochází ke ztrátě 
nukleomorfu z  terciární endosymbiózy. Upraveno podle 
www.pnas.org.
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 1.6 Endosymbióza, symbiogeneze a evoluce trochu 
jinak

BAKTERIE JAKO ENDOSYMBIONTI − NEJČASTĚJŠÍ HOSTITELÉ − ENDOSYMBIÓZA JAKO EVOLUČNÍ 
FAKTOR − HISTORICKÁ PERSPEKTIVA – SYMBIOGENEZE − PROBLÉM S PARADIGMATY

Endosymbiotické svazky nacházíme napříč celým spektrem organismů a taxonomic-
kých skupin. Podle dat přístupných v taxonomické sekci webových stránek americ-
kého Národního centra pro biotechnologické informace (NCBI) je dnes klasifikováno 
přes 3 000 prokaryotních a přes čtyři desítky eukaryotních organismů, které ve svém 
nomenklatorickém popisu nesou přídomek „endosymbiont“ nebo „endosymbiotický“, 
samozřejmě ale existuje ještě více těch, které toto explicitní označení ve jméně navzdory 
svému endosymbiotickému způsobu života nemají (např. druhy rodu Rhizobium). 

Bakterie jako endosymbionti. Obecně platí, že jednoznačně největší počet endosym-
biotických zástupců má skupina proteobakterií, mezi nimiž zcela jasně vévodí α-prote-
obakterie, a to přesto, že většinu endosymbiontů tvoří pouze druhy dvou významných 
rodů, Wolbachia a Rickettsia. Stojí za zmínku, že mutualistické endosymbiózy tvoří 
i zástupci rodů, jež si většinou spojujeme s patogenními asociacemi (Goebel & Gross, 
2001). Další významnou skupinou v rámci proteobakterií jsou γ-proteobakterie a z nich 
zvláště enterobakterie, kam patří např. známé střevní bakterie rodů Escherichia či Sal-
monella. 

V porovnání s proteobakteriemi mají ostatní eubakteriální skupiny zastoupení re-
lativně nevýznamné, přičemž za pozornost stojí velice nízký počet vnitrobuněčných 
endosymbiontů (v řádu jednotek) mezi sinicemi a spirochetami, tj. u skupin tradičně 
zdůrazňovaných právě v souvislosti s endosymbiózou (Keeling, 2010; Margulis et al., 

za evolučním vzepětím cévnatých rostlin, přecházejících z vodního do suchozemského 
prostředí (Rodriguez & Redman, 2008).

Kulturně-historický význam. Při troše dobré vůle lze rozlišit ještě jeden aspekt sym-
biotických interakcí mikroorganismů s hostitelem, ležící ovšem částečně již mimo oblast 
přírodních věd, a to význam kulturně-historický. Vezmeme-li v úvahu, jakým dílem se 
na dějinách lidské společnosti podílely populační nemoci jako mor, cholera nebo TBC, 
či onemocnění významných jednotlivců (např. syfilida či třeba nejrůznější protozoózy, 
včetně jejich možného vlivu na změnu chování postiženého), je zřejmé, že i tato stránka 
věci si zaslouží přinejmenším teoretickou pozornost. Například plíseň bramborová jako 
původce velkého irského hladomoru ve čtyřicátých letech 19. století měla mimo milionu 
mrtvých na svědomí též masivní vystěhování dvou milionů lidí.

Z evolučního hlediska jsou asi nejzajímavějším případem symbiotických interakcí 
vztahy na samotném rozhraní ekologického a evolučního pohledu: intracelulární en-
dosymbiózy, které jsou obecně považovány za nutný předstupeň evoluční integrace, 
jež pak následně vede ke vzniku nového druhu právě procesem splynutí dvou původně 
autonomních partnerů. Takový jev se pak zpravidla označuje termínem symbiogeneze.

Adaptivní radiace

Adaptivní radiace popisuje jev, kdy se určité 
linii organismů naskytne příležitost obsadit 
dosud nepřístupné ekologické niky, zpra-
vidla tím, že získá nějakou klíčovou evo-
luční inovaci. Výsledkem je pak opakova-

ná speciace v relativně krátkém časovém 
období, kdy se mateřský druh zdánlivě 
najednou rozštěpí na několik druhů dceři-
ných, z nichž každý může následně dát do 
budoucna vznik samostatné vývojové linii.

Obr. 6 Adaptivní radiace (© Josef Lhotský)

Proteobakterie

Proteobakterie jsou velikou skupinou gram-
negativních (viz box v oddíle 2.1.5), fyzio-
logicky i morfologicky značně různorodých 
bakterií − odtud pojmenování po řeckém 
bohu Próteovi, známém svou schopností 
měnit podobu. Skupina jako celek je defi no-
vána na základě ribozomální RNA (rRNA), 

tedy RNA podílející se na výstavbě buněč-
ných organel ribozomů (viz 3.1.3/Ribo-
zomy). Jednotlivé třídy se označují písme-
ny řecké abecedy (alfa, beta, gamma atd.). 
Z evolučního hlediska jsou nejznámější 
skupinou α-proteobakterie, které kdysi daly 
vznik mitochondriím. 
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2006). Na druhou stranu je dnes dobře doložené, že původní představa o vzniku eu-
akyrotických bičíků ze spirochet je mylná (Mitchell, 2007). Podobně malý počet in-
tracelulárních endosymbiontů najdeme i mezi prokaryotními archey, což zcela zjevně 
koresponduje s dobře známou skutečností, že mezi archebakteriemi téměř nenajdeme 
patogenní organismy (Cavicchioli et al., 2003; Shiffman & Charalambous, 2012). Mezi 
eukaryoty pak tvoří naprostou většinu endosymbiontů rozsivky, které jsou samy výsled-
kem endosymbiotických splynutí (Moustafa et al., 2009).

Nejčastější hostitelé. Zajímavé je i složení hostitelských skupin. Nejvíce endosym-
biontů najdeme u hmyzu, a to především u blanokřídlých a polokřídlých. Vzhledem ke 
zhruba čtyřikrát menšímu počtu druhů u polokřídlých zde má ovšem endosymbionta vý-
razně větší podíl druhů. Právě sem totiž patří mízu či krev sající hmyz, který je vzhledem 
k nutričně ploché stravě odkázán na dodatečné živiny poskytované právě bakteriemi. 
Polokřídlí jsou tak v souvislosti s tzv. mycetárními symbiózami endosymbioticky velmi 
aktivní hostitelskou skupinou (Baumann, 2005; Douglas, 1989): hmyz totiž tvoří speci-
alizované orgány zvané mycetomy či mycetocyty, které slouží jako bakteriální ubytovny. 

Není bez zajímavosti, že termín mycetom uvedl do světové literatury v roce 1910 
český lékař a zoolog KAREL ŠULC (1872−1952), jeden ze zakladatelů Vysoké školy zvě-
rolékařské v Brně a jeden z nemnoha Čechů, kteří byli nominováni na Nobelovu cenu 
(Moran et al., 2005b). Mezi členovci najdeme několik pozoruhodných příkladů endo-
symbiózy i u roztočů, z ostatních taxonomických skupin jsou významnými hostiteli 
zvláště mlži, u nichž bychom našli zhruba desetkrát více endosymbiontů než u plžů, a to 
navzdory čtyřikrát menšímu počtu druhů.

Endosymbióza jako evoluční faktor. Stejně jako ektosymbióza je považována za 
předstupeň endosymbiózy (Rosati, 2002), endosymbióza, a zvláště intracelulární (en-
docytobióza), je považována za předstupeň evoluční změny (Margulis & Fester, 1991), 
během níž vzniká díky symbióze nová biologická entita. V devadesátých letech byl pro 
takovou entitu navržen poetický termín symbiokosmos (Nardon & Grenier, 1993), který 
se však příliš neujal. V současnosti se využívají spíše termíny holobiont a hologenom 
(Zilber-Rosenberg & Rosenberg, 2008). Intracelulární endosymbióza je nejtěsnějším 
možným spojením dvou dosud autonomních organismů, které jsou od této chvíle svá-
zány přírodním výběrem do jednoho organizačního celku, jenž může dosáhnout různého 
stupně vzájemné integrace. Ta závisí na mnoha faktorech, z nichž nejvýznamnější je stu-
peň genomové integrace, prakticky tedy redukce či přestavba genomu u endosymbionta 
a jeho následná závislost na buňce hostitele (Heddi et al., 2005).

Historická perspektiva. Jak již bylo řečeno, symbiotické interakce měly od počátku 
rozměr nejen ekologický, ale i evoluční, kdy symbióza byla chápána buď jako doplněk, 
nebo naopak vyvrácení darwinovské teorie evoluce. Kromě lišejníků přitahovaly pozor-
nost botaniků zvláště plastidy rostlin a řas a jejich podoba s volně žijícími bakteriemi. 
Endosymbioticky odvozený evoluční původ chloroplastů coby možných asimilovaných 

bakterií prosazovali někteří biologové již na přelomu devatenáctého a dvacátého století 
(Sapp, 1994). Mezi nejznámější zastánce bakteriálního původu chloroplastů patřili ruští 
botanici ANDREJ SERGEJEVIČ FAMICYN (1835−1918) a KONSTANTIN SERGEJEVIČ MEREŽKOV-
SKÝ (1855–1921). 

Symbiogeneze. V roce 1909 zavedl MEREŽKOVSKÝ termín symbiogeneze, definovaný 
jako vznik nových druhů organismů procesem vzájemné integrace dvou původně růz-
ných a autonomních jedinců v symbióze během evolučního času (Sapp et al., 2002). 
Američan IVAN EMANUEL WALLIN (1883−1969), který prosazoval endosymbiotický pů-
vod mitochondrií, zavedl v roce 1927 nezávisle na Merežkovském termín symbionticis-
mus, jenž v jeho pojetí znamenal stabilní, obligátní intracelulární endosymbiózu (Wallin, 
1927). Jak WALLIN, tak MEREŽKOVSKÝ byli toho názoru, že symbiotické sblížení dvou 
různých organismů v evoluci může vést − a také často vede − ke vzniku nových druhů. 
Pojem symbiogeneze pak ve druhé polovině dvacátého století oživila a propagovala 
americká mikrobioložka LYNN MARGULISOVÁ (1938−2011), jíž především vděčí biolo-
gie za současné uznání symbiózy jako reálného a ve specifických případech i značně 
významného evolučního mechanismu. 

Problém s paradigmaty. Je nicméně důležité si uvědomit, že i když mnoho ze star-
ších autorů správně vyzdvihlo symbiózu jako významný evoluční faktor působící při 
vzniku nových druhů, bylo to v kontextu dalších, dnes již nijak nereflektovaných a chyb-
ných teorií. Přehnaný důraz na historické pozadí symbiologického výzkumu a často 
nekritická snaha o historickou legitimizaci výzkumných snah jdoucích mimo hlavní 
proud biologie druhé poloviny dvacátého století (Khakhina, 1992; Margulis, 2010; Mar-
gulis & Sagan, 2002) ve svém důsledku vedly jak k pokřivování některých skutečností 
(Cavaliersmith, 1993), tak k devalvaci termínu symbiogeneze v povědomí biologů. Je 
příznačné, že například v rozsáhlých diskusích na téma eukaryogeneze se navzdory 
faktu, že většina současných autorů předpokládá splynutí eubakteriálního a archeálního 
partnera, termín symbiogeneze prakticky nevyskytuje.

V posledních letech, jež přinesla zvýšený zájem o studium symbiotických interakcí 
napříč mnoha obory, se pojem symbiogeneze v čistě neutrální obsahové formě začal zase 

Paradigma

Paradigma je termín zavedený americkým 
teoretikem vědy T. S. Kuhnem (1922–1996) 
v šedesátých letech dvacátého stole-
tí (Kuhn, 1962). Představuje uvědomělý 
i neuvědomělý souhrn vůdčích principů, 

myšlenek, předpokladů a základních vzor-
ců myšlení, v jejichž rámci se vykládají 
(interpretují) známá fakta. Jako příklad pa-
radigmatu a jeho změny se obvykle uvádí 
přechod od geocentrismu k heliocentrismu.
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do biologie vracet, nejčastěji v souvislosti s evolucí chloroplastů (Cavalier-Smith, 2002), 
ale i některých skupin organismů, mimo viry (Bigot et al., 2008; Federici & Bigot, 2003) 
třeba hmyzu (Heddi et al., 2005). Najdeme jej ale i v obecných pojednáních teoretického 
charakteru (Carrapico, 2010; Gontier, 2007; Kutschera, 2009b) a implicitně například 
i v endosymbioticky orientované hypotéze o evolučním vzniku gramnegativních bakterií 
(Lake, 2009).

 2 Symbiotické interakce mezi viry 
a buněčnými organismy

Kdekoli je možné najít život, tam jsou i viry.
Curtis A. Suttle

 2.1 Viry v učebnicích a v biosféře

Český čtenář se s viry až na výjimky setká nejčastěji v lékařsky orientované litera-
tuře, která však o nich logicky pojednává výlučně z hlediska jejich schopnosti vytvářet 
patogenní asociace. Pro většinu veřejnosti tak viry představují pouze původce různě 
nebezpečných nemocí, od mírného nachlazení až po smrtící onemocnění typu eboly. 
Je však nutno si uvědomit, že z celkového počtu známých virů jich striktně patogenní 
projevy vytváří jen vskutku nepatrný zlomek. Na viry, podobně jako třeba na bakterie, 
se proto můžeme dívat i jinak: z neutrálního hlediska jejich ekologických vazeb v jejich 
přirozeném prostředí, v němž díky své početnosti a způsobu života hrají významnou, 
byť na první pohled neviditelnou roli. Následující oddíl je proto snahou představit viry 
z dosud méně známé perspektivy a načrtnout alespoň základní orientační přehled o tom, 
jak byly původně objeveny, jak jsou dnes vnímány v souvislosti s palčivou otázkou defi-
nice života (tj. zda se jedná o živé mikroorganismy, či jen o neživé genetické elementy) 
a co jsou vlastně jako biologické entity zač. 

Viry jsou tradičně označovány za obligátní 
vnitrobuněčné parazity neschopné samo-
statné existence a veřejnosti jsou známy 
pouze jako původci celé řady závažných 
onemocnění člověka, hospodářských i do-
mácích živočichů a rostlin. Možnost, že by 
tyto genetické elementy, u nichž se dosud 
vášnivě zpochybňuje sama jejich přísluš-
nost k živým organismům, snad mohly 

hrát jakoukoli významnější roli v ekologii či 
dokonce evoluci, byla i pro biology dlouho 
zcela nepředstavitelná. Dnes se zdá, že 
tento až příliš zjednodušený historický po-
hled na viry už zdaleka neodpovídá tomu, 
co o nich víme. Variabilita, početnost a pře-
devším funkční ekologická role virů, zvláště 
bakteriofágů, je ve všech přirozených eko-
systémech bez nadsázky obrovská.
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 2.1.1 Objev virů

MIKROORGANISMY JAKO PŮVODCI NEMOCÍ – JSOU VIRY TOTÉŽ CO MIKROORGANISMY? – VIRY 
JAKO „ŽIVOUCÍ KAPALINA“ – FILTRABILNÍ VIRY – PERIPETIE S VIREM TABÁKOVÉ MOZAIKY – 
OBJEV ŽIVOČIŠNÝCH VIRŮ 

Mikroorganismy jako původci nemocí. V souvislosti s historickým přesvědčením 
o abiogenetickém, tj. spontánním vznikání organismů, které v úplnosti vyvrátil až v po-
lovině šedesátých let devatenáctého století LOUIS PASTEUR (1822−1895), byl pozorovaný 
výskyt mikroskopických organismů ve tkáních nemocných živočichů a osob zprvu po-
važován spíše za důsledek choroby, rozhodně však ne za její příčinu. Situace se změnila 
až v roce 1876, kdy ROBERT KOCH (1843–1910) jako první dokázal příčinnou souvislost 
průvodních mikroskopických tělísek s vlastními projevy nemoci, v tomto konkrétním 
případě u bakterie Bacillus anthracis, způsobující sněť slezinnou neboli anthrax. 

Jsou viry totéž co mikroorganismy? Koch svá pozorování opřel o soustavu čtyř 
metodologických předpokladů, které formuloval v roce 1884 a které později vešly ve 
známost jako tzv. Kochovy postuláty. Ty spolu se zavedením pevných živných médií 
stály v základu expanzivního rozkvětu lékařské mikrobiologie, která zcela změnila 
dobové vnímání nakažlivých chorob i mikroorganismů jako takových. Indiferentní la-
tinský výraz pro jed, virus, označující tehdy obecně jakékoli agens způsobující symp-
tomy otravy či infekce, získal konečně jasnou podobu: tajemné „viry“ byly ztotožněny 
s mikroorganismy (tj. bakteriemi) a záhada se zdála být jednou provždy rozluštěna. 
Konec devatenáctého století se tak nesl v dogmatickém přesvědčení o korpuskulární 
etiologii infekčních chorob, a to až do chvíle, kdy ji svou teorií živoucí kapaliny 

Kochovy postuláty

Jedná se o soubor tvrzení nutných k logic-
kému prokázání příčinné souvislosti mezi 
sledovaným mikroorganismem a danou 
nemocí. Obvykle se uvádí v tomto znění:
1. Podezřelý mikroorganismus musíme 

pozorovat ve tkáních všech nemocných, 
avšak nikoli zdravých jedinců.

2. Mikroorganismus musí být možné izolo-
vat z nemocného jedince a vypěstovat 
v laboratoři v tzv. čisté kultuře.

3. Mikroorganismy z této čisté kultury jsou 
po naočkování do zdravého jedince 
schopny způsobit u něj příznaky stejné-
ho onemocnění.

4. Z daného nakaženého jedince musíme 
být schopni znovu izolovat tentýž mikro-
organismus.

zpochybnil nizozemský mikrobiolog MARTINUS WILHELM BEIJERINCK (1851–1931) 
(Bos, 2000).

Viry jako „živoucí kapalina“. 26. listopadu 1898 představil Beijerinck na setká-
ní Akademie věd v Amsterodamu svou práci o mozaikovité skvrnitosti u listů tabá-
ku − nemoci, kterou nedlouho předtím popsal německý chemik ADOLF EDUARD MAYER 
(1843−1942). Ten na začátku osmdesátých let 19. století prokázal její infekčnost; svou 
původní a nedokazatelnou domněnku o enzymu podobném faktoru však pod tíhou vět-
šinového proudu vzdal a v roce 1886 za původce nemoci prohlásil dosud neidentifi-
kovanou bakterii. Beijerinck naproti tomu navzdory obecnému přesvědčení za příčinu 
skvrnitosti tabáku neoznačil mikroorganismy, nýbrž živoucí kapalinu, jeho vlastními 
slovy „contagium vivum fluidum“. 

Filtrabilní viry. Svou neortodoxní představu si přitom nevycucal z prstu, naopak 
byla logickým vyústěním jím použité metodiky. Beijerinck využil neglazovaných por-
celánových filtrů, vyvinutých v roce 1885 Pasteurovým spolupracovníkem CHARLESEM 
CHAMBERLANDEM (1851−1908) pro získání fyziologicky čisté vody. Filtrací skrze tyto 
filtry odstranil ze vzorku všechny viditelné pevné částice, tedy i bakterie (contagium 
fixum), infekční vlastnosti si však přesto udržel i samotný čistý roztok. V již tehdy vágně 
definované skupině virů (jedů) tak najednou vznikla nová skupina: tzv. filtrabilní viry. 
Významným důsledkem Beijerinckova pozorování proto byla především nutnost od-
mítnout dosud nezpochybňované rovnítko mezi viry (coby patogenními faktory) a (bu-
něčnými) mikroorganismy. Neméně důležitý byl ale i postřeh, že ať již je původcem 
nemoci cokoli, potřebuje to ke svému projevu metabolickou aktivitu hostitelské rostliny.

Peripetie s virem tabákové mozaiky. O podobných výsledcích se u téže nemoci 
zmínil ve zcela analogické situaci v Petrohradě už v roce 1892 DIMITRIJ JOSIFOVIČ IVA-
NOVSKÝ (1864−1920), který však podobně jako řada jeho současníků prosazoval názor, 
že původcem nemoci musí být bakterie, pouze natolik malé, že dokážou projít i porce-
lánovými filtry − anebo případně jimi vylučované toxiny. Své snahy upnul k nalezení 
těchto hypotetických mikroorganismů a jejich následné kultivaci in vitro. V reakci na 
Beijerinckovu práci Ivanovský později tvrdil, že mozaikovitou skvrnitost tabáku doká-
zal indukovat bakteriální kulturou, kterou byl prý navíc schopen kultivovat na umělém 
médiu. Je jisté, že ať již Ivanovský na svém umělém médiu vykultivoval cokoli, o virus 
tabákové mozaiky docela určitě nešlo – a poněkud úsměvnou zůstává i skutečnost, že 
o třicet let později se téměř identický příběh opakoval i v Americe, kde IVAN EMANUEL 
WALLIN rozšafně prohlašoval, že dokázal in vitro kultivovat mitochondrie. 

Objev živočišných virů. Paralelně s Beijerinckovým objevem (1898) identifikovali 
němečtí spolupracovníci Kocha FRIEDRICH A. J. LOEFFLER (1852−1915) a PAUL FROSCH 
(1860–1928) podobným způsobem kauzativní agens způsobující nákazu slintavkou 
a kulhavkou. Virus tabákové mozaiky (TMV) byl tedy prvním objeveným virem vůbec, 
zatímco virus slintavky a kulhavky (FMDV) byl prvním objeveným virem živočichů. 
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Ani Loeffler s Froschem ale neodmítli převládající teorii choroboplodných zárodků 
a příčinu nemoci také připsali malým, okem neviditelným organismům. Domnělé „nevi-
ditelné mikroby“ navíc podezřívali i z působení některých dalších onemocnění, u nichž 
se po jejich bakteriálním původci dosud pátralo marně, jako například u neštovic nebo 
u spalniček. 

Beijerinckova nechuť přiznat hledaným patogenním látkám buněčný charakter na-
opak vyplývala z jeho neochoty připustit, že by korpuskulární život mohl existovat i pod 
hranicí viditelnosti, která s pomocí optických mikroskopů činí zhruba pouhých 200 nm. 

 2.1.2 Záhada fyzikální podstaty virů

BUŇKY NEBO ENZYMY? – PROTEINY VS. NUKLEOVÉ KYSELINY 

Buňky nebo enzymy? První čtvrtina dvacátého století se proto v případě filtrabilních 
virů nesla vcelku očekávaně ve znamení sporu o jejich fyzikální podstatu. Badatelé se 
divoce přeli o to, zda se jedná o živé entity, anebo o pouhé chemické látky, například 
enzymatického charakteru. Na začátku třicátých let experimenty s kolodiovými filtry 
potvrdily, že velikost těchto částic se pohybuje v řádu 15–300 nm. Tyto výsledky vy-
chýlily jazýček pomyslných vah směrem k druhé možnosti, neboť na buňku se filtrabilní 
viry zdály příliš maličké: co do velikosti se rovnaly větším proteinům a bylo v podstatě 
nemožné představit si organizovaný obsah buňky vměstnaný do tak malého prostoru. 
Biologové tak začali viry přirovnávat spíše ke genům nebo enzymům. Musíme si nic-
méně uvědomit, že až do vzniku molekulární biologie v polovině století se ani v případě 
genů a enzymů nevědělo, co jsou vlastně zač (Bos, 2000).

Pro výzkum biologické povahy virů se stal nakonec mezníkem rok 1935, kdy na Roc-
kefellerův institut v USA nastoupil WENDEL MEREDITH STANLEY (1904–1971), jemuž se 
vzápětí podařilo vykrystalizovat proteinovou složku TMV; za to v roce 1946 sdílel No-
belovu cenu za chemii s J. H. NORTHROPEM (1891–1987) a J. B. SUMNEREM (1887–1955), 
který krystalizaci enzymů objevil. Tento nepochybně velký úspěch měl však drobnou 
vadu: Stanley vykrystalizovaný TMV mylně popsal jako autokatalytický enzym (a tedy 
protein). Jeho práce si získala takovou pozornost, že navzdory publikaci Angličanů 
F. C. BAWDENA (1908–1971) a N. W. PIRIEHO (1907–1997), kteří v roce 1936 ukázali, 
že TMV je ve skutečnosti komplexem proteinu a RNA (Bawden et al., 1936), se zraky 
všech odborníků obrátily k proteinům a nukleové kyseliny se ocitly na vedlejší koleji. 

Proteiny vs. nukleové kyseliny. V souladu s převládajícím názorem na dosud ne-
vyřešenou podstatu dědičnosti se tehdy většina biologů přikláněla k názoru, že geny, 
o jejichž fyzikální podstatě nikdo nic nevěděl, budou pravděpodobně nejspíše enzymy. 
První vlaštovkou možnosti, že genetickým materiálem by mohla být DNA, a nikoli 

proteiny, byl až slavný experiment OSWALDA T. AVERYHO (1877–1955), COLINA M. MA-
CLEODA (1909–1972) a MACLYNA MCCARTYHO (1911–2005) z roku 1944 (Avery et al., 
1944). Jenže co je dnes jasnozřivým počátkem učebnicových úvodů, bylo ve své době 
celkem nejednoznačným experimentem (Sapp, 2003). O tom, že DNA hrála v myslích 
biologů druhé housle až po proteinech, svědčí koneckonců i zkazka o průběhu známého 

Obr. 7  Experiment Herscheye a Chaseové

Během experimentu byla kultura bakterií nakažena dvěma typy speciálně upravených bakteriofágů. První 
skupina měla pomocí radioaktivních izotopů síry označeny proteiny, z nichž se skládá kapsida, zatímco druhá 
skupina měla pomocí radioaktivního fosforu označenou DNA. Cílem testu bylo pozorovat, které molekuly se 
z viru dostanou do hostitelské buňky bakterie. Protože v buňkách nebyla nalezena značená síra, nýbrž značený 
fosfor, bylo zjevné, že hlavním agens vstupujícím do buněk je DNA a nikoli proteiny (upraveno podle Wikimedia 
Commons, Thomasione
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experimentu ALFREDA HERSHEYE (1908–1997) a MARTHY CHASEOVÉ (1927–2003) z roku 
1952 (Hershey & Chase, 1952) s bakteriofágy. Říká se, že když se při pozorování fágů 
nakonec potvrdilo, že dědičným materiálem je skutečně DNA, a nikoli protein, sám 
Hershey byl velmi překvapený. 

O tom, že na každém šprochu pravdy trochu, svědčí i příznačný fakt, že při přebírání 
Nobelovy ceny, již v roce 1969 sdílel se SALVADOREM LURIOU (1912–1991) a MAXEM DEL-
BRÜCKEM (1906–1981) za objevy týkající se replikace virů a jejich genetické struktury, 
se o tomto svém experimentu ani slůvkem nezmínil (Norrby, 2008). 

Příběh viru tabákové mozaiky, táhnoucí se od Beijerincka přes Stanleyho až k Baw-
denovi a Piriemu nakonec v roce 1956 uzavřeli A. GIERER a G. SCHRAMM, kteří nade vši 
pochybnost dokázali, že v případě TMV je infekčním agens nukleová kyselina, kon-
krétně RNA, schopná vytvářet spolu s obalovými proteiny virionové částice (Gierer & 
Schramm, 1956). Zdá-li se nám to dnes relativně pozdě, musíme se upokojit tvrzením, 
že je to ještě o rok dříve, než byly viry jako organické entity konečně řádně definovány. 

 2.1.3 Co jsou viry: historická defi nice

MIKROORGANISMY V JEDNOM PYTLI – VIRUS VS. BUŇKA 

Mikroorganismy v jednom pytli. Beijerinckův objev filtrabilních virů na sklonku de-
vatenáctého století se sice v učebnicích uvádí jako počátek samostatného oboru viro-
logie, Beijerinck sám byl nicméně bakteriolog a po objevu TMV se ke studiu bakterií 
(tj. alespoň mikroskopem viditelných mikroorganismů) také vrátil. V kontextu tehdejší 
mikrobiologie to ovšem stejně bylo prašť jako uhoď: organizační rozdíly mezi nej-
menšími organismy, do nichž spadaly jak bakterie, tak filtrabilní viry, byly dlouhou 
dobu zcela nejasné. Ilustrací může být skutečnost, že editoři tzv. Bergeyova manuálu, 
nejznámějšího kompendia shrnujícího poznatky o bakteriální systematice, jehož první 
vydání vyšlo už v roce 1923, si ještě v šestém vydání z roku 1948 nevěděli s filtrabilními 
viry rady – podobně jako třeba s rickettsiemi, malými a tvarově velmi proměnlivými 
bakteriemi, jež jsou obligátními vnitrobuněčnými parazity eukaryot a které dnes řadíme 
mezi α-proteobakterie (Breed et al., 1948). 

Virus vs. buňka. První jasné vymezení molekulárních a biochemických rozdílů mezi 
viry a ostatními životními formami poskytl až ANDRÉ MICHEL LWOFF (1902−1994), poz-
dější nositel Nobelovy ceny, kterou roku 1965 sdílel s FRANÇOISEM JACOBEM (1920−1984) 
a JACQUESEM MONODEM (1910–1976). Lwoff získal Nobelovu cenu za objev mechanismu 
syntézy tzv. provirů, tj. virů, jejichž nukleová kyselina se v určitém stadiu životního 
cyklu vkládá do genomu hostitelské buňky. André Lwoff je v dějinách biologie celkem 
význačnou, i když dnes poněkud opomíjenou postavou (Morange, 2005). 

Lwoff se během svého života zabýval několika různými oblastmi výzkumu a ve všech 
dosáhl pozoruhodných úspěchů. Nejprve pracoval pod vedením významného francouz-
ského protistologa EDOUARDA CHATTONA (1883−1947), autora všeobecně známých ter-
mínů prokaryota a eukaryota, u kterého se zabýval diverzitou protistních organismů. 
Vzhledem k nutnosti kultivace sledovaných organismů jej pak na čas pohltil výzkum 
růstových faktorů a po něm konečně viry. Jako první jej zaujala problematika lyzo-
genie, tj. stavu, při němž virus hostitelskou buňku neničí, a namísto vlastní replikace 
vedoucí většinou k lýze hostitelské buňky volí strategii proviru a integruje se do hosti-
telské DNA. Lwoff o lyzogenii v roce 1953 publikoval významné přehledové pojednání 
(Lwoff, 1953), v němž se poprvé dotkl i dosud nerozřešeného problému definice virů. 
Nakonec se s podporou Americké národní nadace pro postižené dětskou obrnou vrhl na 
studium poliovirů, které jej ve výsledku přivedlo až ke snaze o vyjasnění konceptu viru 
a k zavedení stabilní klasifikace pro tyto specifické formy života.

V roce 1957 publikoval článek nazvaný Pojetí viru (Lwoff, 1957), v němž viry jed-
noznačně odlišil od bakterií: viry jsou v první řadě nebuněčné entity, obsahují pouze 
jeden druh nukleové kyseliny uzavřený v proteinovém obalu a nedokážou růst a množit 
se dělením jako buňky, z čehož mimo jiné vyplývá i to, že jde o obligátní vnitrobuněčné 
parazity. Řada základních virologických pojmů, jako je např. profág, provirus, virion 
nebo kapsida pochází buď přímo od Lwoffa, nebo od jeho spolupracovníků. 

Obr. 8 Lýza vs. lyzogenie
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Moderní definice virů jsou do značné míry odvislé od dvou komplementárních otá-
zek. Tou první je otázka po definici samotného života, zatímco druhá se dotýká průběhu 
evoluce a souvisí s problematikou místa virů v univerzálním fylogenetickém stromě 
života − resp. s otázkou, zda do něj vůbec patří. A pokud ano, zda o nich i přesto (na-
vzdory jejich nebuněčné podstatě) lze mluvit jako o živých organismech (Ruiz-Saenz 
& Rodas, 2010; Villarreal, 2004). 

 2.1.4 Viry a jejich evoluce: patří do stromu života?

VIRY JAKO EVOLUČNĚ STARÉ ENTITY – VIRUS JAKO „ROZŠÍŘENÝ FENOTYP“ – VIRY JAKO 
„KAPSIDU KÓDUJÍCÍ ORGANISMY“ – PATŘÍ VIRY DO STROMU ŽIVOTA? – JSOU VIRY (ŽIVÉ) 
ORGANISMY? 

Otázka, zda mají být viry řazeny mezi organismy, do značné míry souvisí s jejich posta-
vením v řádu věcí, resp. v univerzálním fylogenetickém stromě života. Problém je, že 
právě v tom nemáme vůbec jasno. Existenci virů lze v praxi vysvětlit trojím způsobem 
(Forterre, 2006a). Viry mohou být: 

A
prvotními „organismy“ předcházejícími buněčné stadium života (přičemž ovšem 
všechny dnes známé viry vyžadují hostitelské buněčné prostředí)

B
části nukleových kyselin, jež se nějakým způsobem osamostatnily a unikly z prvních 
dávných buněk

C původně samostatné buňky, které v průběhu času prošly strukturální redukcí

Viry jako evolučně staré entity. Rozhodnout, která hypotéza je (či by alespoň v prin-
cipu mohla být) pravdivější než ostatní, je velmi nesnadné. Ať je již ale původ virů 
jakýkoli, zdá se být dobře podložené, že až na výjimky se obecně jedná o entity velmi 
staré – nejspíš starší než poslední univerzální předek všeho živého (Last Universal Com-
mon Ancestor, LUCA; Forterre & Prangishvili, 2009). 

Pro velké stáří většiny virů svědčí například konzervovaná kapsidová architektu-
ra (Holmes, 2011) či existence genů nepostradatelných pro replikaci a strukturu, jež 
sdílí široké spektrum virů, jimž ale chybějí homology v genomech buněk (tzv. virus 
hallmark genes, Koonin et al., 2006). Starobylost skupiny podporují i domněnky řady 
autorů o tom, že právě viry stály v počátcích důležitých evolučních inovací. Role virů 
se například předpokládá při vzniku DNA a replikačního aparátu (Forterre, 2002) a ná-
sledném vzniku tří domén života (viz 3.1.1/Říše vs. domény; Forterre, 2006b). Podobně 
se má za to, že eukaryotní jádro má možná svůj původ ve velkých DNA virech (Bell, 

2001; Takemura, 2001), nebo dokonce že selekční tlak proti vstupu virionů do buňky 
podpořil u prvních prokaryot evoluci buněčných stěn coby prvotní mechanické bariéry 
(Jalasvuori & Bamford, 2008). 

Situaci značně komplikuje skutečnost, že u virů vzhledem k absenci univerzální 
společné molekuly nelze vytvořit univerzální fylogenetické schéma a jako ultramik-
roskopické organismy ani nezanechávají žádný fosilní záznam (Brussow et al., 2004), 
ačkoli toto druhé tvrzení bylo nedávno úspěšně zpochybněno, když se ukázalo, že za 
příhodného vysrážení křemičitanů na kapsidě mohou v principu fosilní záznam, byť jen 
těžko identifikovatelný, zanechávat také (Orange et al., 2011; Peng et al., 2013). Cel-
kem podpořeným tvrzením se naopak zdá být polyfyletický původ virů (Bamford, 2003; 
Moreira & Lopez-Garcia, 2009) − na rozdíl od buněk, kde předpokládáme společného 
předka (LUCA) pro všechny dnes existující buňky − ačkoliv ani ten v principu nemusel 
být jediným konkrétním organismem, nýbrž v čase existující „populací“ (Woese, 2002). 

Virus jako „rozšířený fenotyp“. Mnozí biologové viry za živé považují, přičemž 
někteří často poukazují na skutečnost, že virus nelze ztotožňovat s virionem, jenž je 

Obr. 9  Polyfyletický vs. monofyletický původ (© Josef Lhotský)

Monofyletický taxon zahrnuje společného předka a všechny jeho potomky, parafyletický taxon zahrnuje spo-
lečného předka, ale ne všechny jeho potomky, zatímco polyfyletický taxon nezahrnuje společného předka 
a sdružuje organismy z různých vývojových linií.
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pouhou „vegetativní fází“, jakousi sporou. Pozoruhodná představa, že virus v části své-
ho životního cyklu v buňce všechny fyziologické znaky živých organismů de facto 
vykazuje, tj. že v buňce jedná „jako živý“, neboť tím, že ji ovládá, vlastně sám vyka-
zuje metabolismus i růst, se poprvé objevila již v osmdesátých letech (Bandea, 1983). 
Dnes na tuto myšlenku poukazují i další, často v souvislosti s tvrzením, že teprve až 
objev obřích virů obrátil pozornost zpět ke komplexitě virových struktur a „rozšířeného 
fenotypu“, jímž se navenek prezentují. V anglické literatuře se pro tento jev používá 
termín viral factory (Forterre, 2010a). Zastánci tohoto (v praxi menšinového) názoru 
proto tvrdí, že díky takovému pohledu lze i viry v jistém smyslu chápat jako buněčné 
organismy (Claverie, 2006).

Viry jako „kapsidu kódující organismy“. Před několika lety byl dokonce vznesen 
návrh na rozdělení živého světa na dvě zcela bezprecedentní kategorie: organismy kó-
dující ribozomy (buňky) a organismy kódující kapsidu (viry; Raoult & Forterre, 2008). 

organismy kódující kapsidu

viry bakterií
viry eukaryot

viry archeí

bakterie
archea eukaryota

organismy kódující ribozomy

Obr. 10 Organismy kódující kapsidu a organismy kódující ribozomy (podle Raoult & Fortere, 2008) 

Tato dualita je vlastně analogií duality prokaryotních vs. eukaryotních organismů a její 
autoři se s její pomocí nesnaží o nic menšího než odstranit negativní definici virů − 
tj. fakt, že viry jsou podobně jako prokaryota definovány na základě znaků, které nemají. 
Zároveň by se tak jednou provždy vyřešila i otázka, zda viry patří nebo nepatří mezi 
živé organismy.

Ostatní replikátory, jako např. plazmidy a viroidy, jsou v rámci tohoto systému klasifi-
kovány jako tzv. sirotčí replikátory (orphan replicons), zatímco viry jsou zde definovány 
jako kapsidu kódující organismy skládající se z proteinů a nukleových kyselin, jež se 
samy sbalují do nukleokapsid a k dokončení svého životního cyklu využívají skupinu 
organismů kódujících ribozomy. Tohoto duálního rozdělení se dovolávají i jiní, a to 
přestože třeba souhlasí s tím, že viry nemají v obecně buněčném stromě života co dě-
lat – podstatná je totiž pro ně hlavně skutečnost, že ani navzdory tomu je zkrátka nelze 
jednoduše označit za neživé (Brussow, 2009). Otázkou podobného přístupu ovšem je, 
jak v takovém případě chápat v eukaryotických genomech celkem hojné integrované 
retroviry či proviry v bakteriích.

Patří viry do stromu života? Jiní s takovým náhledem naopak zásadně nesouhlasí 
a poukazují na to, že viry nejenže nepatří do stromu života, ale že je též v žádném pří-
padě nelze označit za živé (Moreira & Lopez-Garcia, 2009; Van Regenmortel, 2010). 
Hlavními argumenty pro toto tvrzení jsou polyfyletický původ virů a fakt, že neexistují 
žádné geny, jež by měly všechny viry společné − a tudíž zde vlastně ani neexistuje žádná 
linie předků (chápáno geneticky). Metabolické geny mají podle těchto autorů buněčný 
(tj. hostitelský) původ, zatímco strukturní podobnost kapsid je dost možná výsledkem 
konvergentní evoluce nebo horizontálního přenosu genů. 

Samotné kapsidy, jež jsou z principu omezeny stereochemickými pravidly, jsou ve 
skutečnosti mnohem konzervativnější než třeba sekvence nukleové kyseliny, díky čemuž 
panuje snaha využít je k vytváření alespoň nějakého obrazu fylogenetické historie virů 
(Abrescia et al., 2012; Bamford, 2003; Bamford et al., 2005; Krupovic & Bamford, 2008). 
Strukturní podoba kapsid spolu s replikační strategií je na rozdíl od genomu díky stupni 
své konzervace někdy dokonce považována za „vlastní já“ viru (Bamford et al., 2002). 

Jsou viry (živé) organismy? Větší část biologů tedy viry za „živé organismy“ nepo-
važuje, což ovšem neznamená, že by neměly žádný evoluční význam. Diskuse v tomto 
ohledu však neutichají – řada biologů zastává názor, že z hlediska funkce a významu 
viry do univerzálního fylogenetického stromu života (tj. mezi ostatní živé bytosti) patří 
(Hegde et al., 2009), a podstatným rysem života je proto nikoliv buněčnost, nýbrž vzá-
jemná informační provázanost (Villarreal, 2004; Villarreal & Witzany, 2010).

Nevyřešená otázka, zda jsou viry živé, či ne, trápí mimo jiné i astrobiology, kteří se 
s oblibou zamýšlejí nad tím, co nám naše současné znalosti o virech napovídají o mož-
ném vzniku a fungování života v mimozemských podmínkách (Griffin, 2013; Jalasvuori 
et al., 2009). 
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 2.1.5 Objev velkých virů a jeho důsledky

OBŘÍ VIRY JAKO ZDÁNLIVÝ MEZIČLÁNEK – OBJEV MIMIVIRU – POZORUHODNÁ SKUPINA 
VELKÝCH DNA VIRŮ – GLOBÁLNÍ ROZŠÍŘENÍ – GIRUSY – MÍSTO VIRŮ VE FYLOGENEZI – 
PANDORAVIRY – KOLIK MÁ UNIVERZÁLNÍ STROM ŽIVOTA DOMÉN? 

Obří viry jako zdánlivý mezičlánek. Nový vítr do plachet získaly podobné diskuse 
s objevem tzv. obřích virů, které se vymykají všem obvyklým představám o virech, plat-
ným již od Beijerinckových časů. Jejich rozměry dalece přesahují rozměry standardních 
virových částic (až o dva řády) a obsah jejich genomů, přesahující pomyslnou hranici 
jednoho milionu párů nukleotidových bází a kódující i tisícovku proteinů (a srovnatelný 
tak s genomem mnoha bakterií), byl pro mnohé znamením možného přemostění rozdílu 
v komplexitě mezi viry a prokaryoty.

Objev mimiviru. Objev obřích virů má svůj počátek vlastně už v roce 1992, kdy 
Angličan TIMOTHY ROWBOTHAM při rutinním hledání původce epidemie zánětlivých 
onemocnění dýchacích cest náhodou izoloval i malou, dosud neznámou grampozitivní 
bakterii, žijící v amébách druhu Acanthamoeba polyphaga, které obývaly chladicí věž 
místní elektrárny. Nechtěného nalezence zdvořile pojmenoval po městě Bradford jako 
Bradfordcoccus a odložil ad acta (Claverie et al., 2009). 

O to větší bylo v roce 2003 překvapení francouzské výzkumné skupiny, které se 
z této kokální bakterie při podrobnější analýze najednou vyklubal virus, a to pořádný 
otesánek: svou velikostí, pohybující se v rozmezí 400–750 nm, překonal vše, co kdy od 
Beijerinckových časů virologové považovali za možné. Jeho genom byl dvakrát větší 
než největší doposud známý genom jakéhokoli viru, což v praxi znamenalo, že byl do-
konce větší než genom některých známých bakterií (rekord dosud držel fág D, izolovaný 
z bakterie Bacillus megaterium, s 670 tisíci páry bází). Udivení objevitelé jej překřtili 
něžným přízviskem Mimivirus, a to nikoli snad proto, že by jeho rozměry soupeřily 
s rozměry novorozeňat, nýbrž především vzhledem k oné historické záměně: termín 
mimivirus je totiž akronymem sousloví microbe mimicking virus (bakterii napodobující 
virus; La Scola et al., 2003; Raoult et al., 2004). 

Brzy se ukázalo, že mimivirus si své jméno opravdu zaslouží. Pozitivní výsledky 
Gramova barvení, které zapříčinily jeho záměnu za grampozitivní bakterii, byly ve 
skutečnosti důsledkem jeho unikátní povrchové struktury (Xiao & Rossmann, 2011). 
Mimivirus totiž na svém povrchu nese peptidoglykanem zpevněná vlákna, jejichž nej-
pravděpodobnější funkcí je oklamat hostitelskou buňku améby (Claverie et al., 2006), 
která v domnění, že jde o bakterii, virus bez obav fagocytuje. 

Pozoruhodná skupina velkých DNA virů. Pomineme-li obecnou ožehavost kla-
sifikace a fylogenetického členění virů, tvoří mimiviry novou, samostatnou sku-
pinu (Claverie et al., 2009) v rámci tzv. velkých nukleocytoplazmatických DNA virů 

Gramnegativní a grampozitivní bakterie

Gramovo barvení je barvicí technika vy-
vinutá dánským mikrobiologem HANSEM 
CHRISTIANEM GRAMEM (1853–1938) v roce 
1884. Barvené bakterie rozlišuje na dvě 
velké skupiny podle uspořádání buněčné 
stěny: bakterie grampozitivní a gramne-
gativní. Grampozitivní bakterie mají pouze 
jednu membránu a buněčnou stěnu se sil-
nou vrstvou zpěvňujícího polymeru pepti-
doglykanu, v Gramově barvení se barví 
modrofi alově. U gramnegativních bakterií 

je vrstvička peptidoglykanu velmi slabá 
a nad ní leží ještě tzv. vnější membrána, 
jejíž vnější vrstva obsahuje namísto kla-
sických fosfolipidů tzv. lipopolysacharidy. 
V Gramově barvení se zabarvují dorůžova. 
Archea ve své buněčné stěně peptidogly-
kan neobsahují (viz 3.1.3/Archebakterie vs. 
bakterie). Funkce nejznámějšího antibioti-
ka, penicilinu, spočívá právě v narušování 
peptidoglykanu.

grampozitivní
bakterie

gramnegativní
bakterie

plazmatická membrána

periplazmatický prostor

vrstva peptidoglykanu

plazmatická membrána

periplazmatický prostor

vrstva peptidoglykanu

vnější membrána 
(namísto fosfolipidů 

obsahuje lipopolysacharidy)

Obr. 11  Gramnegativní a grampozitivní bakterie (Wikimedia Commons, Graevemoore)
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(nucleo-cytoplasmic large DNA viruses, NCLDVs), jež byla jako monofyletické usku-
pení několika čeledí velkých DNA virů, napadajících eukaryotické hostitele (tj. buňky 
s jádrem), definována v roce 2001 (Iyer et al., 2001). Patří mezi ně například phyco-
dnaviry napadající řasy mořského fytoplanktonu, iridoviry napadající živočichy, zvláště 
ryby, asfarviry způsobující prasečí mor, askoviry napadající hlavně bezobratlé nebo 
dobře známé poxviry, mezi něž se řadil i virus pravých neštovic. Typickým znakem 
těchto virů je jednak to, že k jejich replikaci dochází výlučně v cytoplazmě (popř. v ní 
replikace začínající v jádře skončí), a jednak skutečnost, že jsou relativně nezávislé na 
transkripčních a translačních systémech hostitelské buňky. To je dáno faktem, že viry 
jsou velké a řadu klíčových genů si samy přinesou ve svém genomu (Iyer et al., 2006). 

Globální rozšíření. Po objevu mimiviru se zdálo, jako by se s obřími viry roztrhl 
pytel. Byly najednou nacházeny snad úplně všude. Práce z roku 2008 dokonce přišla 
s tvrzením, že mimivirům příbuzné viry tvoří po bakteriofázích druhou nejpočetnější 
skupinu mořských virů, tj. ve skutečnosti zřejmě vůbec nejpočetnější skupinu virů napa-
dajících eukaryota, neboť metagenomické vzorky (viz 2.2.4/Metagenomika) mnohých 
domnělých phycodnavirů pravděpodobně patří právě jim (Monier et al., 2008a). Zástup-
ci těchto virových gargantuů navíc zjevně nejsou příliš vybíraví; jako potenciální hosti-
telé se v oceánu mimo nepřebernou paletu protistních planktonních organismů, zvláště 
řas (Monier et al., 2008b), jeví i někteří houbovci a koráli a snad i jiní živočichové 
(Claverie et al., 2009). Ukázalo se dokonce, že mimiviry jsou i potenciálními lidskými 
patogeny (Khan et al., 2007).

Girusy. Vycházeje z názoru, že objev mimiviru byl přelomový okamžik, překřtil pod 
dojmem jejich zjevné výlučnosti Francouz JEAN-MICHEL CLAVERIE obří viry v roce 2006 
na tzv. girusy, což je termín vzniklý spojením slov giant viruses (Claverie et al., 2006). 
Girusy zpravidla infikují hlavně protistní organismy a živočichy, mohou však napadat 
i bakterie a navzdory deklarované monofylii se mohou v rámci i jediné čeledi celkem vý-
razně lišit morfologií, životním stylem i strukturou genomu (Van Etten, 2011; Van Etten 
et al., 2010). Navzdory tomu se zdá, že i přes tuto heterogenitu sdílejí společného předka 
(Yutin & Koonin, 2012), který byl navíc pravděpodobně již relativně komplexní (Yutin 
et al., 2009). To vedlo některé badatele k přesvědčení, že NCDLVs tvoří ve skutečnosti 
po eubakteriích, archeích a eukaryotech čtvrtou doménu života, mimo jiné i proto, že gi-
rusy neodpovídají hned několika kritériím kanonické definice virů; a dokonce se zdá, že 
i v rámci selekce jsou vystaveny podobným evolučním tlakům jako buněčné organismy 
(Schroeder et al., 2009). Skupinu přejmenovanou na řád Megavirales tedy někteří autoři 
prezentují jako samostatnou evoluční větev (Colson et al., 2012; Colson et al., 2011). 

Místo virů ve fylogenezi. Náznaky takové představy přišly ihned po objevu mimiviru 
(Raoult et al., 2004), našly si však i své odpůrce (Moreira & Brochier-Armanet, 2008). 
V souvislosti s hypotetickým umístěním virů do fylogenetického stromu života vyvolala 
tato tematika nemilosrdné diskuse mezi vědci, kteří s tím souhlasí (Boyer et al., 2010; 

Forterre, 2010b; Koonin et al., 2009; Ludmir & Enquist, 2009; Navas-Castillo, 2009; 
Raoult, 2009), a těmi, kteří jsou naopak proti (Lopez-Garcia & Moreira, 2009; Moreira 
& Brochier-Armanet, 2008; Moreira & Lopez-Garcia, 2009), přičemž řada komentářů 
se dotkla i potenciální (ne)smysluplnosti této debaty. Navzdory nové munici se však celá 
válka nese v duchu dávno známého nerudovského problému: kam s nimi. Ať tak či tak, 
zdá se, že girusy si většinu svých genů (s)prostě vypůjčily od svých hostitelů (Filee et 
al., 2008). Minimálně v tomto smyslu proto jejich komplexitu nejspíš nelze považovat 
za samostatné vývojové stadium předcházející buněčné evoluci, ačkoli není tak úplně 
jasné, odkud pochází obrovská diverzita genů nepříbuzných ani genům bakterií a archeí, 
ani genům eukaryot (Claverie & Abergel, 2013).

Pandoraviry. Mimivirus na pomyslném trůně velikánů nezůstal příliš dlouho. Jeho 
1,2 Mb velký genom kódující 979 proteinů zastínil nedávno objevený girus Megavirus 
chilensis, jehož genom je ještě o něco větší a kóduje předpokládaných 1 120 proteinů 
(Arslan et al., 2011). Ani megavirus se však na piedestalu příliš neohřál. V roce 2013 byl 
publikován objev dvou obřích virů z Chile a Austrálie; jejich genomy dosahují velikosti 
1,9 a 2,5 Mb, s kódovací kapacitou až 2 500 genů; oba byly zařazeny do nově vytvo-
řeného rodu s názvem plným tajemných příslibů: Pandoravirus (Philippe et al., 2013). 

Kolik má univerzální strom života domén? Objev pandoravirů přitom ještě více 
rozvířil debaty o tom, jak moc je třídoménový systém stromu života (Woese et al., 1990) 
archaický a zda nebude nutné jej upravit tak, aby obsahoval i viry (Pennisi, 2013). 
V souvislosti s tím může být poněkud ironické, že zatímco mnozí virologové volají po 
jeho rozšíření, jiní biologové naopak poukazují na to, že vzhledem k tomu, že eukaryota 
vlastně vznikla symbiogenezí organismů z domén bakterií a archeí, měli bychom také 
formálně rozlišovat vlastně pouze tyto dvě domény (Williams et al., 2013). 

Dalším ze zásadních faktorů, jež obří viry postavily stranou obvyklých virologických 
měřítek a ukázaly, že je u nich řada věcí jinak a jejich objev je skutečně jakýmsi průlo-
mem do neznáma (Claverie & Abergel, 2009, 2010), bylo zjištění, že mimivirus sám má 
svého parazita. Jinými slovy virus, který parazituje na viru (viz dále).

 2.1.6 Virofágy vs. satelity

OBJEV VIROFÁGŮ – VIROFÁG VS. SATELITNÍ VIRUS – ROZDĚLENÍ SUBVIROVÝCH ČÁSTIC – 
SATELITY – SATELITNÍ RNA – VIRUSOIDY VS. VIROIDY – INTERAKCE SUBVIROVÝCH ČÁSTIC S VIRY 

Objev virofágů. Za velmi podobných okolností jako mimivirus byl v roce 2008 ten-
tokrát u Paříže izolován nový zástupce této skupiny, jenž byl při pozorování elektro-
novým mikroskopem ještě o trochu větší a který si vysloužil pojmenování Mamavirus. 
Současně s mamavirem však byly pozorovány i zhruba 50 nm velké částice neznámého 
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ikosahedrického viru, nazvaného Sputnik. Pozornosti neušlo, že sputnik se v infikova-
ném hostiteli, amébě druhu Acanthamoeba castellanii, nedokáže sám množit a potřebuje 
koinfekci s mamavirem, jehož infektivita se však kvůli sputniku sníží až o 70 %, přičemž 
výsledná lýza hostitelských améb klesne až o tři řády. Genom sputniku je 18,3 kb velký, 
obsahuje geny příbuzné genům ze všech tří domén a v podstatě se podobá jinak dobře 
známým satelitním virům rostlin a živočichů. Na rozdíl od nich ovšem zcela zásadně 
narušuje produkci normálních virionů svého pomocného viru (konkrétně deformací jeho 
kapsidy) a podle analogie s bakteriofágy byl proto nakonec klasifikován jako virus na-
padající virus – virofág (La Scola et al., 2008).

Sputnik, jehož viriony mají v průměru kolem 70 nm a obsahují lipidovou membránu 
(Sun et al., 2010), napadá i jiné obří viry, např. Marseilleviru zpožďuje replikační cyk-
lus (Desnues & Raoult, 2010). Virofág tak může signifikantním způsobem zasáhnout 
do evoluce hostitelského girusu, který obecně nutí ke zmírnění jeho patogenity (Wo-
darz, 2013). Po sputniku byl v roce 2011 objeven ještě virofág pojmenovaný Mavirus, 
kódující dvacet predikovaných proteinů, jenž by dokonce mohl tvořit spojnici mezi 
dvouvláknovými DNA viry (dsDNA viry) a eukaryotickými DNA transpozony (Fischer 
& Suttle, 2011).

Virofág vs. satelitní virus. Mnozí biologové virofágy prakticky ihned použili jako 
důkaz toho, že viry jsou živé, neboť přece pouze živý organismus může „onemocnět“ 
(Pearson, 2008). O status virofágů však stále probíhají pře. Sputnik byl zprvu pocho-
pitelně považován za satelit, a to zcela v souladu s definicí Mezinárodního výboru 
pro taxonomii virů (ICTV), podle níž jsou satelity subvirová agens složená z molekul 
nukleové kyseliny a svou replikací přímo závislá na koinfekci buňky pomocným virem. 
Sputnik by se tak býval stal prvním objeveným dsDNA satelitním virem; jeho komplexní 
charakter, zahrnující i to, že do virionů je přibalována také RNA (jev, který známe např. 
od herpesvirů, adenovirů nebo mimivirů), však vedl k tomu, že byl nakonec funkčně 
osamostatněn právě jako virofág (Desnues & Raoult, 2010). 

Dvouvláknová a jednovláknová nukleová kyselina

Nukleové kyseliny jsou tvořeny z poly-
nukleotidových řetězců neboli „vláken“. 
RNA vytváří obvykle jednovláknové struk-
tury, zatímco DNA je běžně dvoušroubo-
vice spletená ze dvou komplementárních 
vláken. V konkrétních situacích se však lze 
setkat se všemi kombinacemi, tj. i dvou-

vláknovou RNA a jednovláknovou DNA 
(například v genomu virů, viz 2.1.7/Balti-
moreova klasifi kace). V literatuře se proto 
běžně setkáváme se zkratkami „ss“ (sin-
gle-stranded) pro jednovláknovou moleku-
lu a „ds“ (double-stranded) pro molekulu 
dvouvláknovou.

Někteří badatelé se proti takové klasifikaci přesto ohradili, nejčastěji s poukazem na 
to, že výraznější negativní dopad na fitness pomocného viru mají i mnohé satelitní viry 
a že další zdánlivě unikátní vlastnosti, mezi něž patřila např. i skutečnost, že sputnik na 
rozdíl od jiných satelitních virů nevstupuje do buněčného jádra hostitele, nýbrž zůstává 
celý čas asociován s částicemi mimiviru v cytoplazmě (Claverie & Abergel, 2009), jsou 
pouhými artefakty. Výše zmíněný životní cyklus podle nich zkrátka a jednoduše zrcadlí 
životní styl pomocného viru (Krupovic & Cvirkaite-Krupovic, 2011). 

Zatímco někteří biologové tedy tvrdí, že virofágy Sputnik a Mavirus nejsou ničím víc 
než dalšími satelitními viry (Krupovic & Cvirkaite-Krupovic, 2012), jiní jejich výluč-
nost obhajují tvrzením, že satelitem je podle ICTV subvirová částice, zatímco Sputnik 
a Mavirus nejenže nejsou malé, ale navíc kódují i vlastní DNA a replikační enzymy 
(Fischer, 2012). Řešením těchto neshod by mohlo být výše zmíněné duální dělení na 
organismy kódující ribozomy a organismy kódující kapsidu, kam by se virofágy poho-
dlně vešly i se satelitními viry, zatímco satelitní RNA by spadla do kategorie sirotčích 
replikátorů (Desnues & Raoult, 2012). Samotná myšlenka, že virus sám o sobě může mít 
své parazity, přesto není tak docela nová – na konci osmdesátých let se v této souvislosti 
hovořilo o intronech některých bakteriofágů (Belfort, 1989).

Rozdělení subvirových částic. Subvirové částice, jež můžeme obecně rozpoznat na 
základě jejich postradatelnosti pro množení příslušného viru, lze rozdělit na dvě skupiny 
(Simon et al., 2004). Tou první jsou tzv. defective interfering (DI) RNA, které s replikací 
pomocného viru nijak neinterferují a většinou jsou odvozeny z jeho genomu jako před-
časně terminované úseky schopné dalšího samostatného množení. Jde tedy o sekvence 
RNA, jež s pomocným virem vykazují významné sekvenční homologie. Najdeme je jak 
u virů rostlinných, tak u virů živočišných, a to ve skutečnosti téměř u všech živočišných 
RNA virů. 

Satelity. Druhou skupinou jsou pak satelity, objevené již v šedesátých letech (Kassa-
nis, 1962; Schneide, 1969), jež jsou naopak téměř výlučně spojeny s viry rostlinnými. 
Satelity jsou lineární nebo cirkulární sekvence RNA, jež jsou téměř nebo zcela nepří-
buzné jakémukoli souvislému úseku genomu pomocného viru, tzv. helper viru, který 
potřebují pro svou vlastní replikaci. Ty satelity, které kódují vlastní kapsidové proteiny, 
se označují jako satelitní viry, zatímco RNA, jejichž enkapsidace je stejně jako replikace 
závislá na molekulách pomocného viru, se označují jako satelitní RNA. 

Satelitní RNA. Satelitní RNA mají velikost zhruba 200–1 500 nukleotidů, a ačkoli 
by podle definice subvirálních jednotek neměly příliš ovlivňovat normální šíření svého 
pomocného viru (Simon et al., 2004), rozhodně ovlivňují jeho účinky na hostitelský 
organismus, jež mohou jak zhoršovat, tak zmírňovat, což je častější. V souvislosti s tím 
se může i nemusí měnit počet virových částic pomocného viru v buňce, což se liší 
i v závislosti na hostiteli, a proto byly satelitní RNA často považovány za parazity 
(Roossinck et al., 1992). Vzájemná závislost podobného typu navíc podporuje vznik 
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mutualistických vztahů, což je dobře patrné zvláště na virech rostlinných (Roossinck, 
2005, 2010, 2011b). V hostitelské buňce se satelity dokážou akumulovat ve velkém 
množství, a mohou tak sloužit jako dostupný vektor pro přenos genů (Hu et al., 2009). 
Jsou sice klasifikovány pospolu, ale žádnou homogenní taxonomickou skupinu netvoří 
a jejich zařazení se odvíjí výlučně od typu jejich nukleové kyseliny. Zajímavý je i fakt, 
že v posledních letech se navzdory pokroku v technice podařilo objevit již jen malé 
množství dosud neznámých satelitů (Hu et al., 2009). 

Virusoidy vs. viroidy. Cirkulární satelity se pro svou podobnost s viroidy někdy ozna-
čovaly též jako virusoidy (Roossinck et al., 1992). Viroidy jsou skupinou malých (okolo 
300 nukleotidů) jednovláknových a kruhových neobalených RNA, způsobujících pato-
genní projevy u rostlin. Viroidy nekódují žádné proteiny, v buňce hostitele nevytvářejí 
žádné viriony a dokážou se replikovat samostatně, tj. na rozdíl od satelitů nevyžadují 
pomocný virus, ačkoli jinak se satelitům velmi podobají – u živočichů jde například 
o strukturou podobné satelitní viry hepatitidy B nebo hepatitis deltavirus (HDV; Flores 
et al., 2012; Tsagris et al., 2008). Objeveny byly na počátku sedmdesátých let a vzhle-
dem k jejich velikosti, dosahující stěží jedné padesátiny standardního viru, o jejich exi-
stenci řada vědců ještě dlouho pochybovala. Klasifikovány jsou samostatně ve dvou 
čeledích, Avsunviroidae a Pospiviroidae (Diener, 2003). 

Interakce subvirových částic s viry. Jedním z prvních popsaných příkladů inter-
akce mezi satelitním virem a jeho pomocným virem byla infekce adenoviry u křečků. 
Lidský adenovirus způsobuje u mláďat křečků rakovinné nádory, jejichž množství však 
významně klesne, jsou-li pokusná zvířata nakažena satelitním virem adenoviru (Dela-
maza & Carter, 1981). Podobný efekt ukazují i dlouhodobé studie pacientů s HIV-1, kdy 
nástup AIDS zpomaluje koinfekce virem hepatitidy G, což je běžný, nepatogenní virus 
(Tillmann et al., 2001), a možná i stejně běžným cytomegalovirem (King et al., 2006). 
Dalším příkladem může být virus hepatitidy typu A, který může suprimovat infekci 
hepatitidou typu C (Deterding et al., 2006). 

Výzkum vzájemných interakcí virů a jejich hostitelů nicméně v budoucnu půjde prav-
děpodobně ještě dál (Shen, 2009); zdá se totiž, že viry v některých případech dovedou 
své hostitele ochránit i proti nevirovým onemocněním, což se týká jak bakteriálních 
infekcí − např. u některých herpesvirů a cytomegaloviru, které pokusné myši prokazatel-
ně ochránily před infekcí bakteriemi rodů Listeria a Yersinia (Barton et al., 2007) – tak 
i onemocnění neinfekčních, například diabetu typu 1 (Oldstone, 1988). Konkrétně u dia-
betu je však situace dosti komplexní, protože na průběhu onemocnění se může podílet 
výsledek vzájemné interakce celé plejády virů, z nichž mnohé situaci naopak zhoršují 
(Jun & Yoon, 2003). V poslední době je žhavou novinkou výzkum tzv. onkolytických 
virů, které by mohly být příslibem v léčbě nádorových onemocnění (Kelly & Russell, 
2007; Kirn & Thorne, 2009; Parato et al., 2005; Vaha-Koskela et al., 2007).

 2.1.7 Klasifi kace a třídění virů

PROBLÉMY KLASIFIKACE MIKROORGANISMŮ – HOLMESOVA KLASIFIKACE – LTH SYSTÉM – 
BALTIMOROVA KLASIFIKACE 

Systematika živých organismů, snažící se popsat a hierarchicky upořádat jejich celko-
vou diverzitu, je ze své povahy historickým konstruktem a jako taková zrcadlí obraz 
živé přírody v myslích lidí konkrétního historického období. Od Darwinových dob je 
centrální osou systematického třídění snaha o zachycení skutečného evolučního vývoje, 
tj. fylogeneze organismů. Třídění proto není samoúčelné a snaží se zobrazovat reálné 
příbuzenské vztahy mezi organismy. 

Problémy klasifikace mikroorganismů. U mikroorganismů obecně je takový 
přístup z celkem pochopitelných důvodů značně obtížný, neboť postrádají základní 
charakteristiky, na nichž se takový systém dříve budoval: mají nízkou fenotypovou 
variabilitu, nemají skoro žádnou ontogenezi a zpravidla nezanechávají dostatečně re-
levantní fosilní materiál. U virů, jak zřejmo, je situace vůbec nejsložitější (Lawrence 
et al., 2002).

Holmesova klasifikace. Nejstarší klasifikační schémata proto celkem logicky vychá-
zejí z dělení virů podle napadených organismů, tedy hostitelů. Tzv. Holmesovu klasifi-
kaci, podle níž se nezařazený řád Virales dělí na tři podřády, Phagineae (fágy, napadají 
bakterie), Phytophagineae (fytofágy, napadají vyšší rostliny) a Zoophagineae (zoofágy, 
napadají živočichy), používá ještě zmiňovaná šestá edice Bergeyova manuálu z roku 
1948, která rozeznává celkem 248 druhů ve dvaatřiceti rodech. 

LTH systém. Na začátku šedesátých let navrhl Lwoff se svými spolupracovníky nový 
systém klasifikace, založený již nikoli na hostitelské skupině, nýbrž na společně sdíle-
ných vlastnostech (Lwoff et al., 1962). LTH (Lwoff-Horne-Tournier) systém operoval 
se standardními taxonomickými skupinami, ale brzy byl nahrazen utilitárním systémem 
Davida Baltimora, pozdějšího nositele Nobelovy ceny za práci na onkovirech, jenž 
v roce 1971 navrhl pragmatický systém klasifikace virů podle typu nukleové kyseliny 
a způsobu jejího přepisu (Baltimore, 1971). 

Baltimorova klasifikace. Baltimorova klasifikace zahrnuje sedm skupin virů a vzhle-
dem ke své jednoduchosti se používá dodnes, současně však roste snaha vytvořit systém 
virů i na základě jejich fylogenetické příbuznosti. O tu se snaží i Mezinárodní výbor 
pro taxonomii virů (ICTV), který funguje taktéž od roku 1971. V tomto roce klasifi-
koval celkem 290 druhů ve třiačtyřiceti rodech – pro srovnání, v roce 2012 to již bylo 
2 618 druhů ve 420 rodech. Americké Národní centrum pro biotechnologické informace 
(NCBI) prezentuje na svých internetových stránkách v sekci taxonomie již přes 120 tisíc 
unikátních záznamů (většinou jde ovšem o environmentální vzorky bez přiděleného 
taxonomického statusu). 
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Ne vždy je přitom v hledáčku taxonomů nukleová kyselina. Existují i přístupy zamě-
řující se na fylogenetickou analýzu proteomu (Rohwer & Edwards, 2002), neboť zjevná 
modularita genomu velmi redukuje možnosti srovnávací genomiky na poli fylogeneze 
(Proux et al., 2002). Technologické přístupy posledních let spolu s objevem obřích virů 
jsou předzvěstí toho, že i dlouho se vyvíjející klasifikace virů bude muset projít revizí 
(Gibbs, 2013).

 2.1.8 Rozšíření a význam

KOLIK VIRŮ JE V PROSTŘEDÍ? – VÝSKYT – POČETNOST – DIVERZITA – VÝZNAM – ZMĚNA 
PARADIGMATU

Z historického hlediska byly viry, podobně jako dlouho bakterie, studovány výlučně 
v souvislosti se svými patogenními vlastnostmi. Tento obraz se měnil jen velmi poma-
lu. Ještě dnes považují někteří autoři za hlavní motivaci studia virů a jejich evoluce to, 

Obr. 12  Baltimorova klasifi kace virů (schéma)

Baltimorova klasifi kace dělí viry do 7 tříd podle typu nukleové kyseliny a způsobu jejího přepisu.
(Wikimedia Commons, Thomas Splettstoesser)

abychom s nimi dovedli účinněji bojovat (Elena & Sanjuan, 2007; Wimmer et al., 2009). 
Z dnešního pohledu není bez zajímavosti, že faktu této selektivní motivace při objevo-
vání a studiu virů si přinejmenším někteří biologové byli vědomi už v jeho počátcích 
v první polovině dvacátého století. V rozsáhlém odborném kompendiu The Science of 
Life z konce dvacátých let, jehož autory jsou slavný spisovatel HERBERT GEORGE WELLS 
(1866–1946), Wellsův syn, zoolog GEORGE PHILLIP WELLS (1901–1985), a jeden z archi-
tektů moderní syntézy, JULIAN HUXLEY (1887–1975), si lze na str. 314 přečíst pozoruhod-
nou pasáž, která vynucenou pověst virů coby patogenních zabijáků prozřetelně předvídá. 
Pokud jde o autorský triumvirát, sluší se připomenout, že Wells, literárními kritiky často 
označovaný za jednoho z otců moderní science-fiction, byl původním vzděláním bio-
log – jeho učitelem byl i THOMAS HENRY HUXLEY (1825–1895), jedna z nejvýznamnějších 
postav biologie devatenáctého století a Julianův dědeček.

Kolik virů je v prostředí? Environmentální mikrobiologie spoléhala až do 70. let 
především na kultivační techniky. Výsledky kultivačních experimentů však ukazovaly, 
že počet mikroorganismů v prostředí je relativně malý, a jejich význam proto pravděpo-
dobně nemůže být příliš velký. Tento obraz se začal měnit až se zavedením techniky tzv. 
přímého počítání J. E. HOBBIEM v roce 1977 (Hobbie et al., 1977) a ještě později zvláště 
díky metagenomice. Podstatou přímého počítání je, že vzorek zkoumaného roztoku se 
přefiltruje sítem o velikosti ok 20 μm, čímž se získá zahuštěný koncentrát prokaryot-
ních buněk a virů. Do něj se následně přidá epifluorescenční barvivo, které se váže na 

H. G. Wells et al. o virech v knize The Science of Life

Poznamenejme ještě, že všechny doposud 
objevené ultramikroskopické organismy 
jsou původci nemocí; to je však zcela přiro-
zené: k jejich objevu nás podnítilo trápení, 
jež nám způsobují. Je ale dost dobře mož-
né, že existují i jiné druhy, žijící nezávisle 
dejme tomu v půdě – zrovna jako [mikrosko-
pem] viditelné bakterie, které se hemží 
doslova všude (ačkoli dosavadní pátrání 
zatím žádné takové neodhalilo). Může být, 
že existuje celý svět těchto neuvěřitelně 
maličkých forem života; svět, jenž je stejně 
málo očekávaný, jako byl svět bakterií před 
třemi sty lety. (Wells et al., 1938)

[We may note that all the ultramicro-
scopic organisms whose existence has 
been proved are causes of diseases, & this 
is but natural; the pain they cause has 
spurred us to their discovery. It is perfectly 
possible that there are other kinds living in-
dependently in the soil, for example, just as 
visible bacteria teem everywhere (although 
the tentative search that has already been 
made has as yet revealed none). It may 
be that there is a world of these incredibly 
minute forms of life, as little suspected as 
was the world of microbes three hundred 
years ago.] 
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nukleové kyseliny, a počet mikroorganismů se určí pomocí fluorescenční mikroskopie. 
Důležitá je přitom ta skutečnost, že vizualizován je samotný signál z barvení, nikoli 
vlastní částice. To ve výsledku umožní, aby se započítaly i viry menší než 200 nm, což 
je limitní velikost pro pozorování světelným mikroskopem. V souvislosti s tím se poprvé 
objevuje i termín virus-like particle (VLP), označující malé tečky pozorované při pří-
mém počítání environmentálních vzorků, u nichž nelze rozhodnout, zda jde o viry nebo 
třeba jen malé kousky nukleové kyseliny. Technologický rozvoj, vrcholící s prvními 
metagenomickými studiemi (viz 2.2.4, box Metagenomika), tak biologům ukázal, že 
výsledky založené pouze na kultivaci podcenily početnost mikrobiálních druhů zhruba 
o tři řády. 

Do pomalu se měnící představy o ekologickém významu virů v globálním měřítku 
viry vstoupily v roce 1989, kdy se pomocí elektronové transmisní mikroskopie ukázalo, 
že jeden mililitr mořské vody obsahuje až 10 milionů VLP (Bergh et al., 1989). Většinu 
VLP v prostředí přitom tvoří pravděpodobně bakteriofágy, neboť prokaryota jsou zde 
nejběžnějším hostitelem. Početnost virů s početností bakterií navíc silně koreluje, ob-
vykle uváděná hodnota se pohybuje okolo 5–10 VLP na bakterii (Wommack & Colwell, 
2000). 

Výskyt. Viry, stejně jako bakterie, tedy najdeme skutečně všude. Nacházíme je v hlu-
bokomořských vodách (Danovaro et al., 2009; Danovaro & Serresi, 2000), solankách 
o řád slanějších než oceánská voda (GuixaBoixareu et al., 1996; Porter et al., 2007), 
v acidických horkých pramenech (Rice et al., 2001), alkalických jezerech (Jiang et al., 
2004), v polárních vodách i pod třicetimetrovou vrstvou ledu (Guixa-Boixereu et al., 
2002; Kepner et al., 1998; Lopez-Bueno et al., 2009) i hluboko v zemské kůře (Mid-
delboe et al., 2011), dokonce i v aridních oblastech typu Sahary (Prigent et al., 2005), 
Namibijské pouště (Prestel et al., 2008) či kalifornského Údolí smrti (Prestel et al., 
2013), zkrátka všude tam, kde si právě vzpomeneme hledat, včetně těch nejextrémněj-
ších prostředí (Le Romancer et al., 2007). 

Početnost. Současné odhady, vypočítané z průměrného zastoupení zhruba tří milionů 
VLP v mililitru vody v hlubokém moři a až 100 milionů VLP v produktivních příbřež-
ních vodách, celkem předpokládají nějakých 1030 virů – a to jen v oceánech. Většinu 
z odhadovaného množství tvoří samozřejmě fágy (Filee et al., 2005; Suttle, 2005). Suttle 
dále dovozuje, že převedena do normálního jazyka by tato čísla znamenala, že mořské 
viry jsou rezervoárem cca 200 megatun uhlíku, jenž by vystačil na tvorbu těl 75 milionů 
plejtváků obrovských, a že vyrovnané vedle sebe by tvořily řadu dlouhou přes deset 
milionů světelných let, což je stonásobek naší galaxie (Suttle, 2005). Navzdory tomu, že 
podobná čísla mohou být předmětem diskuse, zdá se rozumné předpokládat, že viry jsou 
nejpočetnějšími biologickými entitami v oceánu a po prokaryotech též druhou největší 
složkou oceánské biomasy. Velký význam ale mají i v terestrických prostředích, kde 
je však výzkum jejich početnosti kvůli větší heterogenitě prostředí o poznání složitější 

(Jackson & Jackson, 2008; Kimura et al., 2008; Swanson et al., 2009). Přesto i zde jich 
najdeme podobně velké množství – zhruba 108 VLP na gram půdy (Ashelford et al., 
2003).

Diverzita. Stejně ohromující jako jejich početnost je i jejich diverzita. V jednom ki-
logramu mořského příbřežního sedimentu je kupříkladu větší diverzita virů, než jaká je 
diverzita všech známých plazů na Zemi (Breitbart et al., 2004a). Udává se, že 200 litrů 
mořské vody obsahuje zhruba 5 000 virových genotypů, zatímco v kilogramu pobřež-
ního sedimentu jich lze nalézt až jeden milion (Breitbart & Rohwer, 2005). Je nicméně 
velmi pravděpodobné, že lokální diverzita je mnohem větší než diverzita globální, neboť 
viry se s největší pravděpodobností pohybují napříč biotopy (Sano et al., 2004), pro což 
mimo jiné mluví i skutečnost, že existují stejné nebo téměř stejné fágy kódované sekven-
ce (například sekvence pro DNA polymerázu zvaná HECTOR), které nacházíme napříč 
biosférou (Breitbart et al., 2004b; Short & Suttle, 2005). Mořské fágy navíc, jak se zdá, 
vykazují i nápadné sezónní a prostorové biogeografické výkyvy (Marston & Sallee, 
2003; Marston et al., 2013; Rodriguez-Brito et al., 2010; Siem-Jorgensen et al., 2008; 
Thurber, 2009), což pravděpodobně souvisí s toutéž dynamikou u prokaryot (Fuhrman et 
al., 2008; Martiny et al., 2006; O‘Malley, 2007), na něž jsou jako na hostitele zpravidla 
vázané (Pernthaler, 2005).

Význam. Ruku v ruce s těmito faktory je zjevný i rostoucí ekologický význam virů 
v globálním měřítku. Dnes je zřejmé, že viry jsou skrze regulaci prokaryotních buněk 
klíčovým faktorem ovlivňujícím jejich diverzitu (Muhling et al., 2005; Weinbauer & 
Rassoulzadegan, 2004) a díky tomu vlastně hlavním řídícím faktorem biogeochemic-
kých cyklů (Fuhrman, 1999), největším rezervoárem genů na Zemi (Frost et al., 2005; 
Paul & Sullivan, 2005; Pedulla et al., 2003) a v neposlední řadě i velmi aktivním agens 
čilého horizontálního přenosu genů (Breitbart et al., 2004b; Canchaya et al., 2003a; 
Muniesa et al., 2011). Virologové sami jsou si tohoto rostoucího významu a faktu, že 
studium virů nabízí odpovědi na základní otázky ekologie a evoluce, velmi dobře vědo-
mi (Campbell, 2003; Comeau et al., 2008; Culley, 2011; Mann, 2005). 

Změna paradigmatu. Díky tomu pro nás viry postupně přestávají být pouhými pů-
vodci nemocí a rehabilitují se v očích přírodovědců jako svébytná jednotka působící jak 
v ekologii, tak v evoluci − a to přestože jejich význam coby patogenních organismů je 
samozřejmě i v rámci oceánů nezanedbatelný (Munn, 2006). Výsledek takové změny 
náhledu na sebe nenechal dlouho čekat: biologové najednou začali objevovat i viry, 
které mají na své hostitele nikoli negativní, nýbrž naopak pozitivní dopad – tj. jsou jim 
nějakým způsobem prospěšné. Takové viry známe jak u bakterií a protist, tak u hub, 
rostlin i živočichů. Některé jen poskytují adaptivní výhodu, některé jsou pro přežití 
hostitele nezbytné a ještě jiné se zas inkorporovaly do genomu hostitele, takže hranice 
mezi oběma organismy se časem pozoruhodně stírají (Roossinck, 2011b).
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Učíme se tedy všudypřítomné viry poznávat ze všech stran, což ovšem neznamená, 
že motivace studovat je jako významné patogenní organismy člověka a užitkových 
rostlin a živočichů zmizela, naopak: snaha pochopit stavbu a fungování patogenních 
virů vedla až k jejich umělému vytvoření v laboratoři. Jako první byl v roce 2002 
laboratorně vytvořen poliovirus (Cello et al., 2002) a od té doby se to povedlo s de-
sítkami dalších virů, včetně viru španělské chřipky, západonilské horečky či celé řady 
bakteriofágů. 

Výzkum takového zrna je samozřejmě v první řadě chápán jako mocný nástroj pro po-
rozumění funkci a povaze virů, jenž nám do budoucna může pomoci působit preventivně 
(Wimmer et al., 2009), zároveň však naráží i na řadu etických a morálních problémů, 
s nimiž je též třeba se vypořádat (Wimmer & Paul, 2011).

 2.2 Interakce virů s prokaryoty

Vzhledem k obrovské početnosti virů v biosféře a faktu, že množství prokaryotních 
buněk je pravděpodobně jen o řád či několik řádů menší, je interakce fág-prokaryotní 
hostitel nejběžnějším typem biologického vztahu na planetě. Přestože v obou případech 
jde o entity mikroskopické, nám na první pohled neviditelné, a u virů je diskutabilní 
samotný status živého organismu, jedná se o vazby, jejichž důsledky jak pro ekologii, 
tak pro evoluci nelze v žádném případě opomíjet.

 2.2.1 Základní charakteristika fágů

OBJEV BAKTERIOFÁGŮ – MORFOLOGIE A KLASIFIKACE 

Objev bakteriofágů. Existenci bakteriofágů jakožto zvláštního činitele „rozpouštějí-
cího“ bakterie objevil již v roce 1915 anglický bakteriolog FREDERICK WILLIAM TWORT 
(1877–1950) a o dva roky později nezávisle na něm i francouzsko-kanadský mikro-
biolog FÉLIX D‘HERELLE (1873–1949), autor termínu bakteriofág, jemuž je objev fágů 
i popis fenoménu bakteriálních plaků připisován častěji (Summers, 2001) − ačkoli jako 
u každého vědeckého objevu i v tomto případě je takové jednoznačné rozhodnutí sporné 
(Duckworth, 1976). 

V souvislosti s historií objevování a poznávání virů není bez zajímavosti poznamenat, 
že bakteriofágy tvořily vedle filtrabilních virů samostatnou skupinu, jejíž povaha byla 
pokud možno ještě záhadnější. Ještě na konci třicátých let se zdálo, že tajemné bakte-
riofágy by mohly být oním nejhledanějším chybějícím článkem – mezi živou a neživou 
hmotou. Podobně jako Archaeopteryx zaplnil v myslích tehdejších biologů místo mezi 

plazy a ptáky, fágy mohly teoreticky představovat přechod mezi dvěma dosud nesou-
měřitelnými světy, světem života a světem anorganických molekul. 

Již tehdy totiž existovaly náznaky, že fágy (resp. viry) mohou představovat osamo-
statněné a jaksi „osvobozené“ části buněk, které dokázaly začít žít vlastním životem. Na 
první pohled by se zdálo, že takové tvrzení starobylost virů vlastně popírá, ve skutečnos-
ti však v kontextu tehdejších představ dává dobrý smysl: lze-li buňku rozkouskovat na 
menší části, které též vykazují všechny nebo přinejmenším některé znaky života, musí 
být alespoň v principu možné, že později se tyto části mohou znovu „skládat dohroma-
dy“ (Wells et al., 1938).

Morfologie a klasifikace. Zásadní roli při objevování a popisu fágů sehrála až elek-
tronová mikroskopie (Kellenberger & Wunderliallenspach, 1995; Luria et al., 1943) 
a především zavedení metody negativního barvení v roce 1959 (Brenner & Horne, 
1959), díky nimž jich bylo do dneška popsáno přes 6 300. Z nich více jak 95 % tvoří fágy 
s „ocáskem“ (tzv. tailed), tj. fágy s klasickou morfologií „lunárního modulu“, infikující 
buňku injikací DNA za pomoci molekulárního nanomotoru (Casjens, 2011). Ty se dělí 
do tří čeledí − Myoviridae (25 %), Siphoviridae (57 %) a Podoviridae (14 %). Zbylých 
necelých pět procent jsou fágy s polyhedrální, pleomorfní či vláknitou morfologií. Cel-
kově bakteriofágy patří do jediného řádu, jenž v roce 2012 seskupoval zástupce 25 
čeledí, infikující 179 známých rodů bakterií, nejčastěji ze skupin Actinobacteria, Firmi-
cutes a Proteobacteria, a 16 rodů archeí (Ackermann, 2007; Ackermann & Prangishvili, 
2012). Jako skupina jsou fágy velmi diverzifikované, a to jak z hlediska morfologie, 
tak z hlediska genomu (Hatfull & Hendrix, 2011). Tvoří největší a vzhledem k hostiteli 
nejspíš i nejstarší skupinu virů na Zemi, o níž toho zároveň mnoho nevíme. Odhaduje 
se, že metodami metagenomiky jsme dosud charakterizovali méně než 0,0002 % jejich 
celkové diverzity (Rohwer, 2003).

Morfologie fágů vykazuje tendenci ke konvergentní evoluci, nesouvisející s jejich 
pravděpodobnou evoluční historií − například fágy ze skupiny Leviviridae byly původně 
klasifikovány dohromady s polioviry (hostitelem jsou obratlovci včetně člověka) a dal-
šími ssRNA viry, napadajícími rostliny; dsDNA fágy rodu Rudivirus (hostitelem jsou 
archea) jsou zase morfologicky téměř nerozlišitelné od TMV (ssRNA virus); a dsDNA 
fágy rodu Globulovirus (hostitelem jsou archea) jsou velikostí i tvarem nerozpoznatelné 
od paramyxovirů (ssRNA viry, hostitelem obratlovci včetně člověka). Vztah bakteriofá-
gů k ostatním virům je proto značně nejasný (Ackermann, 2007). 

Genom fága ΦX174 o velikosti 5 368 párů bází byl prvním osekvenovaným 
dsDNA genomem vůbec (Sanger et al., 1977), neboť první genom bakterie (Haemophi-
lus influenzae; 1,8 Mb) byl znám až o 18 let později (Fleischmann et al., 1995). Angličan 
Frederick Sanger (1918-2013) za jeho sekvenaci v roce 1980 obdržel svou druhou Nobe-
lovu cenu za chemii a stal se tak čtvrtým a dosud posledním nositelem dvou těchto pres-
tižních ocenění (první získal v témže oboru v roce 1958 za určení struktury inzulínu). 
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 2.2.2 Fágová terapie

POČÁTKY FÁGOVÉ TERAPIE – NÁSTUP ANTIBIOTIK – POTENCIÁL FÁGOVÉ TERAPIE 

Počátky fágové terapie. Potenciálu bakteriofágů pro léčbu bakteriálních onemocnění 
si všiml již d‘Herelle brzy po jejich objevu a po počátečních testech se jeho úběžníkem 
stala snaha vyzkoušet fágovou terapii proti úplavici, způsobované bakteriemi rodu Shi-
gella. Aby se ujistil, že fágová suspenze je pro pacienty neškodná, nejprve ji sám polkl 
a část si též podkožně injikoval. Když látka nezpůsobila žádnou reakci, donutil ke stej-
nému testu i členy své rodiny a své spolupracovníky a teprve potom začal s testováním 
nemocných. Jedním z jeho největších úspěchů bylo vyléčení čtyř pacientů z dýmějového 
moru během jeho pobytu v Egyptě, na základě čehož jej britská vláda pověřila inspekční 
cestou do Indie ve snaze nalézt lék na tamní cholerové epidemie (Summers, 2001).

Nástup antibiotik. Před druhou světovou válkou se fágová terapie stala průlomovou 
metodou, zavedení antibiotik ve čtyřicátých letech a poválečná separace východního 
a západního bloku ji však v očích západu odsunuly na vedlejší kolej. Západ využíval 
antibiotickou léčbu, nezatíženou v době svého vzniku dnes akutním problémem zvy-
šující se rezistence bakteriálních kmenů, zatímco východní státy v čele s Ruskem dále 
experimentovaly s fágovou terapií, jednak kvůli jejím relativně malým finančním nákla-
dům, jednak z opozice vůči Západu. Za zmínku stojí, že výzkumný ústav v gruzínském 
Tbilisi založil d‘Herellův spolupracovník z Pasteurova institutu, gruzínský mikrobiolog 
GIORGI ELIAVA (1892–1937); ústav dnes nese jeho jméno. Paradoxem je, že stalinský re-
žim nechal Eliavu společně s jeho ženou popravit jako nepřítele lidu – a potom postavil 
slávu sovětské medicíny na jeho celoživotní práci. Ačkoli řada z tehdy prováděných 
experimentů je dosti netransparentní, praktické výsledky nebylo možné jen tak popřít 
(Chanishvili, 2012). Zajímavé je i to, že do historie výzkumů fágové terapie se aktivně 
zapojilo také tehdejší Československo. 

Potenciál fágové terapie. V současnosti zažívá fágová terapie v medicíně díky svým 
širokým terapeutickým možnostem pozoruhodnou renesanci (Bruttin & Brussow, 2005; 
Pirnay et al., 2012), a to hned z několika důvodů. Tím nejzávažnějším je samozřejmě 
zvyšující se míra rezistence bakteriálních kmenů vůči antibiotikům, která představuje 
pro současné lékařství čím dál větší problém (Davies & Davies, 2010), mimo jiné i pro-
to, že oproti klinickému prostředí víme o přirozených rezervoárech genů umožňujících 
bakteriální rezistenci k antibiotikům pořád jen velmi málo (Allen et al., 2010; Wright, 
2010). 

Fágová terapie nabízí do budoucna zajímavé řešení, protože na rozdíl od léčby anti-
biotiky je vysoce specifická, což v praxi znamená mimo jiné i to, že neovlivňuje žádné 
jiné druhy bakterií, nemá vedlejší účinky, u bakterií nehrozí vývin rezistence, fágy se 
v rámci tkání dokážou dostat na jakékoli místo v organismu − dokonce i do mozku, 

jsou-li tam inkriminované bakterie (Brussow, 2005), a v neposlední řadě má mnohem 
nižší produkční náklady. Fágová terapie byla již odzkoušena na mnoha druzích patogen-
ních bakterií a výsledky jsou natolik pozitivní, že si dokonce vysloužila novou klinickou 
přezdívku: enzybiotická léčba (Veiga-Crespo et al., 2007).

 2.2.3 Viry archeí

VIRY SKUPINY EURYARCHAEOTA – VIRY SKUPINY CRENARCHAEOTA – GENOM – UNIKÁTNÍ 
SYSTÉM VAP 

Zcela intuitivní pojmenování virů napadajících bakterie – bakteriofágy – se stalo po-
někud ožehavým na sklonku osmdesátých let, kdy se ukázalo, že prokaryota vlastně 
obsahují dvě velké říše: „klasické“ bakterie a archebakterie (Woese & Fox, 1977), poz-
ději klasifikované vedle eukaryot dokonce jako samostatné domény Bacteria a Archea 
(Woese et al., 1990). Obecně platí, že označením bakteriofág lze označit jakýkoli virus 
schopný napadat prokaryotní buňky, zároveň se však spolu s poznáním toho, že viry 
napadající archea jsou skupinou velmi specifickou, pozvolna ustupuje od jejich ozna-
čování jako „fágů“ a spíše se používá sousloví viry archeí (Abedon & Murray, 2013). 
Viry napadající zástupce této skupiny byly objeveny krátce před jejím osamostatněním 
v roce 1977 (Torsvik & Dundas, 1974; Wais et al., 1975). První větší studie virů archeí 
se však datuje až do poloviny devadesátých let (Zillig et al., 1996). 

Viry skupiny Euryarchaeota. Zájem se zprvu soustředil na viry infikující extrém-
ní halofily a metanogenní archea ze skupiny Euryarchaeota. Ukázalo se, že většina 
z těchto virů se jak morfotypem, tak organizací genomu podobá klasickým ocáskatým 
bakteriofágům, takže mohly být bez větších obtíží přiřazeny ke standardním čeledím 
Myoviridae a Siphoviridae (Dyall-Smith et al., 2003). Vývoj metod pro kultivaci extré-
mofilních mikroorganismů však nakonec obrátil zraky biologů i k virům hypertermofilní 
(viz box v oddíle 3.1.3) skupiny Crenarchaeota, které poskytly obraz zcela jiný (Rice 
et al., 2001). 

Viry skupiny Crenarchaeota. Do roku 2005 biologové izolovali 25 virů napada-
jících Crenarchaeota, infikujících převážně rody Sulfolobus, Acidianus, Pyrobaculum 
a Thermoproteus, a klasifikovaných do neuvěřitelných sedmi čeledí (Prangishvili & Ga-
rrett, 2005). Přes malý počet druhů tyto viry vykazují přímo neuvěřitelnou morfologic-
kou diverzitu (Rachel et al., 2002a). Unikátní jsou i z hlediska genomu, neboť obsahují 
jen málo homologů ke známým genům (Lawrence et al., 2009). To ve svém důsledku 
vedlo k zajímavým spekulacím ohledně jejich evolučního původu, neboť někteří autoři 
se nerozpakovali označit za důvod této morfologické diverzity crenarcheálních virů 
ancestrální diverzitu virových morfotypů v dávném období (Prangishvili, 2003). 
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Evolučně velmi staré však mohou být daleko spíše viry napadající euryarchaeota, 
které svou morfologií odpovídají klasickým bakteriofágům. Nedávný objev podobného 
proviru v samostatně klasifikované skupině mezofilních crenarchaeot, nazvané Thau-
marchaeota (Brochier-Armanet et al., 2008), která se − navzdory tomu, že obsahuje 
právě mezofilní a nikoli extrémofilní zástupce – dost možná v evoluci odvětvila ještě 
před samotným odvětvením crenarchaeot od euryarchaeot, totiž naznačil, že klasický 
morfotyp je s archey spojen již velmi dlouho, a unikátní viry crenarchaeot tak mohou 
být pouze odpovědí na vnější adaptaci svých hostitelů (Krupovic et al., 2011). Možnou 
příbuznost klasických ikosahedrálních virů archeí s viry bakterií a eukaryot naznačují 
i jiné studie (Ortmann et al., 2006), stejně jako unikátnost virů crenarcheí, evolučně 
nepříbuzných všem ostatním virům, což opět svádí k myšlence, že jejich evoluce byla 
koevolucí spojena s evolucí jejich hostitelské skupiny, jíž kradly geny (Prangishvili et 
al., 2006b). Nelze proto jednoduše říci, že viry archeí tvoří ucelenou skupinu unikátních 
virů nepříbuzných virům ostatních dvou domén (Prangishvili et al., 2006a). 

Genom. Všechny až dosud popsané viry archeí jsou s výjimkou jediného ssDNA 
zástupce (Pietila et al., 2009) výhradně dsDNA viry s genomy o velikosti zhruba 
14–75 kb (Lawrence et al., 2009), s bohatou morfologií virionů, od klasických ocás-
katých přes vřeténkovité, lahvovité, kapénkovité až po sférické (Pina et al., 2011). 
O interakcích mezi archeálními viry a jejich hostiteli nevíme téměř nic, a to jednak 
pro sám malý počet známých archeálních virů, jednak také proto, že dosud existuje 
jen málo modelových systémů ke studiu těchto interakcí za laboratorních podmínek 
(Snyder & Young, 2011) – nehledě k tomu, že relevance takto zjištěných informací 
vzhledem ke skutečným interakcím v přirozeném prostředí je značně diskutabilní (Go-
mez & Buckling, 2011).

Unikátní systém VAP. Viry archeí jsou unikátní ještě z jednoho hlediska: mají zcela 
atypické mechanismy pro uvolňování z hostitelské buňky. Zatímco klasické bakteriofá-
gy jsou standardně temperátní nebo lytické, o většině známých archeovirů se myslelo, 
že vytvářejí chronické infekce s kontinuální produkcí virionů, kdy hostitelská buňka 
neumírá (Prangishvili et al., 2006a). V roce 2009 se však ukázalo, že přinejmenším ně-
které viry archeí mají velmi unikátní mechanismus opuštění hostitelské buňky, při němž 
na povrchu buňky vytvářejí speciální pyramidové útvary, tzv. VAP (virus-associated 
pyramids), v počtu zhruba 10–20 VAP na buňku. 

S-vrstva

S-vrstva (surface-layer) je vnější vrstvou 
složenou z proteinů a glykoproteinů u ně-

kterých bakterií a archeí, tvoří vnější hranici 
mezi buňkou a prostředím.

Ty prorážejí plazmatickou membránu i S-vrstvu (viz box), přičemž později dojde 
k jejich otevření, kdy se vzniklými otvory uvolní jak nové viriony, tak i cytoplazma 
hostitelské buňky, z níž po této zvláštní lýze zůstane pouze jakýsi prázdný sférický obal. 
Při měření optické denzity se proto původně zdálo, že infikované buňky nelyzují (Bize 
et al., 2009). VAP představují velmi specifické struktury, složené z jediného proteinu 
(Quax et al., 2011), a vyjma kapsidy zatím i jediné autonomní struktury, které nějaké 
viry kódují. Jejich výjimečnost a možnost existence dalších podobných struktur vedla 
některé biology k vytvoření obecného názvu pro takovou skupinu autonomních struktur: 
virodomy (Prangishvili & Quax, 2011).

 2.2.4 Fágy v mořských ekosystémech

FÁGY JAKO REGULAČNÍ FAKTOR – LYTICKÝ CYKLUS – DISTRIBUCE – BENTICKÉ VODY 
A OCEÁNSKÉ DNO – VIRIOPLANKTON – URČOVÁNÍ POČETNOSTI – METAGENOMIKA – GENE 
TRANSFER AGENTS (GTA) – HORIZONTÁLNÍ PŘENOS GENŮ (HGT) 

Existence virů v oceánech byla samozřejmě dobře známá, jejich evolučně-ekologický 
dopad na celé prostředí se však ukazuje teprve v posledních dvaceti letech spolu s tím, 
jak se zlepšily techniky pro jejich identifikaci. Jedním z nejdůležitějších zjištění bylo, 
když se v polovině devadesátých let přišlo na to, že viry hrají v oceánu zásadní roli 
v průchodu organických látek a energie trofickou pyramidou. Přepokládalo se totiž, že 
početnost prokaryot ve vodních ekosystémech regulují především protistní organismy, 
z čehož mimo jiné vyplývalo, že veškerý organický uhlík postupuje potravním řetězcem 
pouze vzhůru − směrem ke konzumentům vyššího řádu. 

Fágy jako regulační faktor. Ukázalo se však, že viry jsou stejně účinným a mnoh-
dy i účinnějším regulačním faktorem než protista (Fuhrman & Noble, 1995; Heldal & 
Bratbak, 1991). Studium oceánských virů se stalo zajímavým tématem (Proctor, 1997; 
Wilson & Mann, 1997) a oceánské fágy tak byly rázem pasovány na významného hráče 
(Fuhrman, 1999), neboť se brzy přišlo na to, že v závislosti na okolnostech je až čtvrtina 
fotosynteticky fixovaného uhlíku zpětně „recyklována“ do rezervoáru rozpuštěného or-
ganického uhlíku (dissolved organic carbon, DOC) právě kvůli virové lýze, což ji jinými 
slovy přesměruje od konzumentů vyšších řádů zpět k prokaryotům. 

Toto číslo bylo tak významné, že bylo zřejmé, že je jím ovlivněn celý oceánský eko-
systém; pro celý systém se posléze vžilo označení virová výhybka (viral shunt; Wilhelm 
& Suttle, 1999). Dnes se předpokládá, že viry každý den v oceánech zničí 20–40 % 
prokaryot (Suttle, 2007), a jejich vliv na bakterioplankton a diverzitu mikrobiálních 
populací v sedimentech je tak zcela nezpochybnitelný. Jedním z možných způsobů může 
být mimo přímé zničení bakteriálních buněk i to, že odstraněním v daném prostředí 

Interakce mikroorganizmu - 2015.indd   64-65Interakce mikroorganizmu - 2015.indd   64-65 7.3.2015   22:22:237.3.2015   22:22:23



6766 Symbiotické interakce mezi viry a buněčnými organismyÚvod do studia symbiotických interakcí mikroorganismů

dominantních druhů mohou teoreticky umožnit koexistenci druhů méně početných. Dů-
ležitým faktem je i to, že lyzát tvoří v oligotrofních vodách oceánu významný zdroj živin 
(Hewson & Fuhrman, 2007; Weinbauer, 2004).

Lytický cyklus. Počet virových částic uvolněných během lýzy se v odborné literatuře 
označuje jako tzv. viral burst size a jedná se o významný faktor, který kolísá jak v závis-
losti na morfologii napadaných prokaryot (Weinbauer & Peduzzi, 1994), tak na jejich 
fyziologii, úživnosti prostředí, případné superinfekci více virovými částicemi a dokonce 
i v závislosti na možnosti, že tato charakteristika je fágem nějak kontrolována. Průměrný 
počet uvolněných virionů je zhruba 24 v mořských ekosystémech a 34 ve sladkovodních 
(Parada et al., 2006). Pokud jde o způsob infekce jako takové, po původně epidemio-
logických modelech pro fungování fágů v oceánu, založených na předpokladu o přímé 
úměře mezi infekcí a počtem hostitelských organismů (Wiggins & Alexander, 1985), se 
nyní objevují i modely jiné, založené na pozorování, že dynamika lýzy závisí na mnoha 
okolnostech (Weitz & Dushoff, 2008). Odhaduje se, že každou vteřinu probíhá v oceánu 
nějakých 1023 (Suttle, 2007) nebo dokonce 1025 infekcí (Pedulla et al., 2003), a to zřejmě 
celé poslední tři miliardy let. Takové číslo vzhledem k faktu, že viry ovlivňují jak tok 
látek, tak případné změny v hostitelském genomu (jako agens HGT), vypovídá o tom, 
že pro oceánské prostředí mají význam skutečně obrovský.

Distribuce. Obecně platí, že sedimenty oceánského dna mají 10–1 000× větší počet-
nost virů než samotný vodní sloupec (Danovaro et al., 2008b), kde se virové částice vy-
skytují především na částicích organického i anorganického materiálu (Weinbauer et al., 
2009), přičemž se zvětšující se hloubkou absolutní počet virů klesá. S úbytkem kyslíku 
též roste poměr fágů v porovnání s viry eukaryot (Cassman et al., 2012). Navzdory tomu, 
že někdy může být v sedimentu víc prokaryotních buněk než samotných virů (Danovaro 
et al., 2002) a že role virů v bentických vodách (viz schéma) se zprvu zdála ve srovnání 
s vodami epipelagickými relativně zanedbatelná (Danovaro & Serresi, 2000), analýzy 
mezopelagických a bathypelagických hloubek ukazují, že hluboké vody mohou skrývat 
značný rezervoár virů, pro které to může být ve skutečnosti velmi příznivé prostředí 
(Magagnini et al., 2007) – přestože kontrola prokaryot lýzou vůbec nemusí být tak vý-
znamná, jak by se z počtu virů mohlo zdát (Parada et al., 2007). Celkově se předpoklá-
dá, že virová výhybka přesměruje v globálním součtu i přes půl gigatuny (5 × 1011 kg) 
uhlíku ročně, a v hlubokomořských vodách je tak hlavním zdrojem dostupného organic-
kého detritu (Danovaro et al., 2008b). 

Bentické vody a oceánské dno. V rámci bentosu jsou virové komunity navázány na 
hostitele a jejich početnost je větší ve stratifikovaném prostoru než na volném oceán-
ském dně, např. v sedimentech poblíž podmořských vrcholů (Danovaro et al., 2009) či 
v ekosystémech hydrotermálních průduchů, kde jsou zřejmě hlavním faktorem ovlivňu-
jícím prokaryotní komunitu (Ortmann & Suttle, 2005). Může se přitom jednat jak o hyd-
rotermální průduchy hlubokomořského typu, tak i o průduchy na tektonicky aktivních 

příbřežních zónách, jimž je paradoxně věnována daleko menší pozornost (Manini et al., 
2008). Na viry podobně bohatými sedimenty jsou i ekosystémy tzv. studených kuřáků, 
neboli oblasti oceánského dna s průsaky sulfanu, metanu a jednoduchých uhlovodíků 
(Kellogg, 2010). Poměr fágů a prokaryotních buněk je v takových prostředích v absolut-
ních číslech překvapivě menší než v planktonním prostředí, z čehož se dá usuzovat, že 
životní cyklus virů (prevalence lýzy vs. lyzogenie) doprovázejících mikrobiální komu-
nitu ve vodním sloupci ve srovnání s životním cyklem virů v biofilmu a jejich interakce 
s hostiteli se podstatně odlišují. V hydrotermálních průduších evidentně převažuje ly-
zogenie, a temperátní fágy jsou tak nejspíš klíčovými faktory ovlivňujícími prokaryotní 
diverzitu těchto biomů (Williamson et al., 2008; Yoshida-Takashima et al., 2012).

Virioplankton. V souvislosti s významem virioplanktonu a virových komunit v oce-
ánském prostředí pro celkové fungování globálního ekosystému (Anderson et al., 2013; 
Wommack & Colwell, 2000) se v poslední době vynořila i otázka, jakou roli mohou 
hrát tato zjištění ve spojitosti s dalším významným fenoménem, kterým je celosvětová 
změna klimatu. Dosud se uvažovalo o důsledcích ovlivňujících potravní řetězce shora, 
jako jsou například změny oceánských proudů apod., nyní ale stojí za zvážení položit 
si otázku, jakou roli hraje v ekosystému rovnováha virioplanktonu a bakterioplanktonu. 
Viry vzhledem ke svému počtu s oceánskými organismy interagují na každém kroku, 

200 m

1 000 m

4 000 m

epipelagická zóna

mezopelagická zóna

bathypelagická zóna

abysopelagická zóna

Obr. 13  Hloubkový profi l oceánu 
(Wikimedia Commons, Finlay Mc Walter)
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a pravděpodobně jsou proto klíčovou biotickou složkou, schopnou ovlivnit zpětno-
vazebné působení oceánského prostředí na globální změny klimatu (Danovaro et al., 
2011). Zajímavá je také hypotéza, že vliv virů na evoluci prokaryot je zvláště významný 
v polárních oblastech a glaciály tak mohly v evoluci diverzity prokaryot sehrát význam-
nou roli (Anesio & Bellas, 2011).

Určování početnosti. Před nástupem metagenomických studií se k odhadu počet-
nosti virů v akvatickém prostředí používalo především pět metod: plakové testy (plaque 
assays, PA), test pravděpodobného počtu (most-probable number assays, MPN), trans-
misní elektronová mikroskopie (TEM), epifluorescenční mikroskopie (EFM) a průtoková 
cytometrie (flow cytometry, FC). Volba metody záleží na konkrétním případu. Plakové 
testy a test pravděpodobného počtu se využívají ke kvantifikaci infekčních jednotek, 
které způsobují lýzu. Z toho ovšem plyne, že nejprve musíme být schopni hostitele 
kultivovat, což rozhodně není případ většiny mikrobiálních taxonů v oceánech. 

Nevýhodou je i to, že tyto metody neposkytují představu o celkové početnosti virů 
ve vzorku. Transmisní elektronová mikroskopie jako jediná metoda poskytuje vyjma 
početnosti i informace o morfologii VLP, částice však musí být koncentrované na mřížce 
a obarvené, což v praxi znamená spoustu mezikroků a zvýšení celkové pravděpodobnos-
ti vnesení chyby experimentátorem. Pokud tedy nejde čistě o morfologii, nahradila tuto 
metodu epifluorescenční mikroskopie, i ta si však vyžádala svůj vlastní vývoj. Kromě 
toho zatímco na jedné straně se zdá, že původní odhady založené na této metodě jsou 
podceněné (Wen et al., 2004), jiné výsledky naznačují, že metoda může generovat umělé 
nadhodnocení (Forterre et al., 2013). Později se proto přešlo na průtokovou cytometrii, 
i tato metoda si však žádá nutné korekce (Brussaard, 2004), neboť vyšlo najevo, že řadu 
menších virů (pod 40 nm) není schopná detekovat, a ve výsledku tak platí, že i průtoková 
cytometrie odhady celkového počtu virových částic zřejmě podhodnocuje (Tomaru & 
Nagasaki, 2007).

Metagenomika. V současnosti je nejlepší metodou nezávislou na kultivaci hosti-
telských buněk metagenomický přístup, jehož hlavní výhodou je to, že biologům bez 
nadsázky umožní vidět i na první pohled zcela neviditelné (Duhaime & Sullivan, 2012; 
Handelsman, 2004; Rosario & Breitbart, 2011). Metagenomika potvrdila ohromnou di-
verzitu mořských virů a poukázala na dvě skutečnosti. Zaprvé na to, že většina naleze-
ných sekvencí se nepodobá sekvencím již známým a uloženým v databázích, a zadruhé, 
že většina sekvencí má geograficky široké rozšíření. Bez ohledu na lokální a sezónní 
specifika se proto zdá, že virové genotypy jsou rozšířené celosvětově a záleží nejspíš jen 
na selekčním tlaku podmínek toho kterého prostředí (Angly et al., 2006).

Gene transfer agents (GTA). Překvapivou a velmi zajímavou je také možnost, že 
významný podíl zachycených metagenomických vzorků nemusejí být skutečné bakte-
riofágy, nýbrž tzv. gene transfer agents (GTA; Kristensen et al., 2010). GTA jsou malé, 
provirům podobné jednotky, objevené v genomu některých prokaryot (Lang & Beatty, 

2000), představující nový mechanismus přenosu bakteriálních genů. Svou strukturou 
odpovídají malým ocáskatým bakteriofágům, na rozdíl od funkčních fágů však při vy-
štěpování z hostitelského genomu do svých kapsid balí pravidelně nejen kusy své vlastní 
DNA, ale i DNA hostitelské buňky, a to o velikostech cca 4–14 kb (Stanton, 2007). Exi-
stence GTA i ve fylogeneticky vzdálenějších bakteriích a buněčný mechanismus jejich 
regulace přitom ukazují, že GTA jsou víc než jen pokaženými fágy, za něž byly původně 
označeny (Lang & Beatty, 2007; Lang et al., 2002). Brzy se ukázalo, že GTA se nachá-
zejí v mnoha různých bakteriích a archeích, a to zvláště v mořském bakterioplanktonu 
(Biers et al., 2008; Paul, 2008). 

Malý počet známých homologů v sekvenovaných environmentálních vzorcích by 
pak za předpokladu, že většinu z nich skutečně tvoří GTA entity, mohl ve skutečnosti 
znamenat, že GTA nemají mimo své vlastní virové geny jen pár náhodně přibraných 
bakteriálních genů navíc, nýbrž že „kradou“ ve zcela specifické skupině genů málo 
konzervovaných, jichž je ovšem v prokaryotech překvapivě málo, asi jen 10–15 % ze 
všech jejich genů. Z toho vyplývá, že přenos musí být nějak regulován (Koonin & Wolf, 
2008; Kristensen et al., 2010). 

Horizontální přenos genů (HGT). Zdá se tak, že horizontální přenos genů je v oceá-
nech mezi viry a buněčnými organismy ještě mnohem početnější a možná i sofistiko-
vanější, než si kdy biologové troufli odhadovat. Virové částice mohou zjevně hrát roli 

Metagenomika

Metagenom je označení pro veškerou 
genetickou informaci obsaženou ve vzor-
ku získaném z analyzovaného prostředí 
(např. rybniční bahno). Zatímco tradiční 
mikrobiologické přístupy vyžadují k cha-
rakterizaci mikrobiálního druhu jeho přímou 
kultivaci, kde jsou vypěstované buňky pod-
robovány analýzám, metagenomika spolé-
há na krátké sekvence nukleových kyselin 
„nachytané“ z prostředí (tzv. environmen-
tální vzorkování, environmental sampling), 
jejichž srovnáním se sekvencemi známými 
získáme představu o tom, jaké organismy 
se v prostředí nacházejí, přestože je nevi-
díme „fyzicky“ (viz 3.1.4/PCR a možnost 

environmentálního vzorkování). Nesmíme 
však zapomínat, že tato představa je z eko-
logického pohledu až příliš rámcová a ne-
úplná. Anton Markoš nabízí v knize Staré 
pověsti (po)zemské na str. 83 následující 
trefné přirovnání: [je to podobný přístup] 
“asi jako kdybychom na město hodili neu-
tronovou bombu, pak mrtvolám posbírali 
občanské průkazy a podle nich zjišťovali, 
kdo všechno v tom městě žil. Zjistili bychom 
to velice přesně (až na darebáky, co s se-
bou průkaz nenosí), ale co ti lidé dělali, to 
nám OP nepoví – maximálně se dozvíme 
něco o pohlaví, věku, titulu a bydlišti.” (Mar-
koš & Hajnal, 2007)
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vysoce specializovaných „přenašečů“ (Hambly & Suttle, 2005; Lang et al., 2012; Mc-
Daniel et al., 2010). Vezmeme-li v úvahu jejich celkový počet, zdá se rozumné přijmout 
tvrzení, že viry už takto během evoluce několikrát „protočily“ celý přístupný bakteriální 
genofond (Kristensen et al., 2010). Nepřímou indicií pro takové tvrzení může být i sku-
tečnost, že mnohé mořské fágy mají nezanedbatelnou úlohu např. i v přenosu fotosynte-
tických genů (Clokie & Mann, 2006; Sharon et al., 2009) − neboť sinice Synechococcus 
a Prochlorococcus tvoří dominantní část mořského pikofytoplanktonu, a cyanofágy tak 
tvoří významnou součást celého oceánského systému (Mann, 2003).

Pokud by se opravdu prokázalo, že většina VLP v prostředí nejsou „klasické“ viry, 
nýbrž GTA a podobné elementy, jejichž genomy sestávají z více či méně náhodně sebra-
ných balíků genů hostitelských prokaryotních buněk, nabízí se otázka, zda se metage-
nomické studie virů nestanou z povahy věci neinformativními a v podstatě nevypoví-
dajícími, neboť v takovém případě by přestala existovat samotná hranice mezi virovým 
a buněčným genomem (Kristensen et al., 2010). 

 Z hlediska evoluce je jistě zajímavé zaměřit se na to, do jaké míry může jít o manipu-
laci z pozice virů (Rohwer & Thurber, 2009) a do jaké míry o koevoluci – symbiózu ve 
skutečně globálním měřítku. Objevily se i názory, že systém založený na GTA mohl stát 
v pozadí genomové integrace předka mitochondrie a je zodpovědný za mozaikovitou 
strukturu genů dnešních prokaryot a eukaryot (Richards & Archibald, 2011); ostatně se 
zdá, že DNA polymeráza mitochondrií má virový původ, neboť se našel homolog tohoto 
proteinu v mořském fágu napadajícím sinice (Sabehi et al., 2012).

 2.2.5 Fágy ve sladkovodních ekosystémech

Viry hrají významnou úlohu samozřejmě nejen v mořských, ale též ve sladkovodních 
ekosystémech (Middelboe et al., 2008). Někteří autoři tvrdí, že navzdory rozdílům je 
kontrola virioplanktonu v mořských i sladkovodních ekosystémech podobná (Wilhelm 
& Matteson, 2008), zatímco jiní namítají, že různá akvatická prostředí se v kontrole viro-
vé početnosti liší (Clasen et al., 2008). Uvádí se, že v mořských sedimentech do hloubky 
jednoho metru je celosvětově deponováno cca 1028 virů (Danovaro et al., 2008a), ve 
skutečnosti lze ale viry nalézt i v sedimentech stovky metrů pod povrchem, kde jich je 
pořád významné množství – až 109 částic v jednom gramu (Bird et al., 2001). 

Význam viroplanktonu ve sladkých vodách je ovlivněn jejich celkově menším zastou-
pením v hydrosféře, i zde je však neopominutelný (Sime-Ngando & Colombet, 2009). 
Nejčastějším sladkovodním ekosystémem, kde lze viry nalézt, jsou jezera. Podobně 
jako v oceánu je i tady zajímavé sledovat dynamiku lyzogenie a lýzy (Goddard et al., 
2005; Thomas et al., 2011), která je zde ovšem více ovlivněna teplotou (Ram et al., 
2005) a sezonalitou (Lopez-Bueno et al., 2009) prostředí. Lýza sice vzhledem k většímu 

množství protistních organismů nehraje v mortalitě prokaryot tak významnou úlohu jako 
v oceánu, ani tak ale není její význam zanedbatelný (Jacquet et al., 2005). Platí to zvláště 
ve vodách s nižším zastoupením živin (Bettarel et al., 2004; Thelaus et al., 2008), ačkoli 
podobný obraz lze někdy vidět i ve vodách eutrofních (Fischer & Velimirov, 2002). 

Významné jsou též viry archeí v jezerech s extrémní slaností (Porter et al., 2007) či 
v polárních jezerech (Sawstrom et al., 2008). Ve sladkovodních systémech jsou zřejmě 
fágy důležité i z hlediska kontroly sinic, s nimiž tvoří jak lytické (například u rodů 
Microcystis, Anabaena a Planktothrix; Deng & Hayes, 2008), tak lyzogenní (Synecho-
coccus) asociace (Dillon & Parry, 2008). 

 2.2.6 Fágy a bakteriální virulence

STRATEGIE FÁGŮ – LYZOGENNÍ KONVERZE – FÁGY A BAKTERIÁLNÍ BIOFILMY – REGULACE 
ALTERNATIVNÍCH ŽIVOTNÍCH STRATEGIÍ HOSTITELE – PRODUKCE EXOTOXINŮ – KOMPLEXITA 
VZTAHŮ

Strategie fágů. Obecně mohou bakteriofágy v bakteriálních buňkách existovat ve čty-
řech různých stavech, jakýchsi evolučních strategiích: 1) jako replikující se virus v ly-
tickém cyklu, 2) jako nestabilní jednotka v pseudolyzogenii (viz dále), 3) jako profág 
s kompletním genomem v průběhu lyzogenie a 4) jako defektivní kryptický profág (Go-
lais et al., 2013). Ačkoli mají profágy významnou evoluční roli a najdeme je ve většině 
bakteriálních genomů (Casjens, 2003), svou povahou jsou to entity nestabilní, svázané 
s hostitelským organismem z evoluční perspektivy pouze relativně krátký časový úsek 
(Canchaya et al., 2003b).

Lyzogenní konverze. Významnou vlastností interakcí fágů s jejich prokaryotickými 
hostiteli je skutečnost, že viry jsou schopné měnit fyziologickou povahu hostitelské 
buňky, což v praxi většinou znamená, že jí propůjčují patogenní či naopak adaptivní 
vlastnosti. Změna genetických a fyziologických vlastností buňky kvůli profágu integro-
vanému do jejího genomu se nazývá virová nebo též lyzogenní konverze. Nejznámější 
příklad je asi cholera toxin u druhu Vibrio cholerae (Waldor & Mekalanos, 1996). Pří-
spěvek bakteriofágů k patogenitě hostitele se ukázal již na sklonku dvacátých let, když 
se přišlo na to, že filtrovaný supernatant, o němž dnes víme, že obsahoval bakteriofágy 
se spálovým toxinem, konvertoval netoxické verze streptokoků do streptokoků způso-
bujících spálu (Wagner & Waldor, 2002). 

V průběhu času se postupně přišlo na to, že fágy kódují celou řadu toxinů, které jsou 
následně schopné přenést do genomu svých bakteriálních hostitelů, ale zdaleka nejen to: 
ukázalo se, že přenášejí i jiné faktory ovlivňující virulenci. A také nejde jen o transduk-
ci: patogenní mohou být i pouhé strukturní komponenty virionů (Waldor, 1998). Fágy 
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mohou měnit např. následující vlastnosti: schopnost adherovat a kolonizovat hostitele 
(příklad E. coli, V. cholerae); schopnost invadovat do hostitele (S. pyogenes, S. aureus); 
enzymy vyžadované pro vnitrobuněčné přežití (např. superoxiddismutáza); rezistenci 
k séru či fagocytóze (E. coli, S. aureus, S. dysenteriae); citlivost k antibiotikům (S. 
aureus, S. pyogenes) či přenos (V. cholerae; Boyd & Brussow, 2002; Wagner & Waldor, 
2002). 

Fágy a bakteriální biofilmy. Zajímavou skutečností je i to, že fágy se mohou 
významně podílet na formování bakteriálních biofilmů (Sutherland et al., 2004), 
např. v případě Pseudomonas aeruginosa způsobuje profág Pf4 pokles růstové rychlosti 
bakterií a v mnoha oblastech biofilmu dokonce buněčnou smrt, přičemž vzniklé dutiny 
vytvářejí charakteristickou prostorovou strukturu biofilmu tohoto i některých jiných 
druhů bakterií (Webb et al., 2004). Protože se ví, že P. aeruginosa tvoří biofilmy na-
příklad v plicích nemocných cystickou fibrózou, je otázkou, jakou roli při patogenezi 
vlastně hraje sám fág. Koexistence fágů s bakteriemi v rámci biofilmů byla ranou do 
zad představám o jejich případném využití jako kontrolního činitele právě v biofilmech 
(Tait et al., 2002). 

Zdá se, že mnoho bakteriálních druhů přijímá ztrátu části buněk v biofilmu kvůli vi-
rové lýze výměnou za to, že některé získají fágem kódované výhodné geny. U některých 
buněk tak profágy mohou tvořit až pětinu jejich vlastního genomu (Boyd & Brussow, 
2002; Casjens, 2003) a například u střevního komenzála rodu Lactobacillus tvoří pro-
fágy celých 50% kmenově specifické DNA (Ventura et al., 2003). Dá se dokonce spe-
kulovat o tom, zda se ze strany bakteriálního biofilmu nejedná o adaptivní chování, 
vytvářející otevřenou strukturu, která umožňuje větší přísun živin a šíření kolonizujících 
bakterií – neboť odumírající oblasti biofilmu vždy obsahují nějaké živé buňky, které se 
z něj následně uvolňují (Tinsley et al., 2006). Mimochodem stojí za zmínku, že některé 
eukaryotické viry, např. lymfatický retrovirus HTLV-1 (human T cell leukemia virus 
type 1) napadající T lymfocyty, se šíří mezi buňkami za pomoci vlastních virových 
„biofilmů“: vytvářejí extracelulární shluky virových částic, jejichž struktura, složení 
i funkce odpovídají biofilmům bakteriálním (Pais-Correia et al., 2010). 

Regulace alternativních životních strategií hostitele. Velmi pozoruhodným pří-
padem je bakterie Bacillus anthracis, původce antraxu. Původně se předpokládalo, 
že B. anthracis mimo hostitelské buňky savců ve vegetativní formě nepřežívá a musí 

Supernatant

Supernatant je tekutina, která po centrifugaci vzorku zůstane nad sedimentem, neboť ob-
sahuje jemnější a lehčí složky. 

vytvářet spory. Zjistilo se však, že jeho životní cyklus je přece jen o něco bohatší. 
V závislosti na tom, jakým bakteriofágem je infikována, totiž bakterie pro své přežití 
sporulovat nemusí: ukázalo se, že díky infekci fágem je B. anthracis schopen přežívat 
jak v půdě, tak ve střevním traktu žížal, pro jehož kolonizaci využívá sigma faktorů 
i minimálně jednoho proteinu lyzogenního fága. Bakteriofág tak svému hostiteli umož-
ňuje zapínání alternativních životních strategií, rozšiřujících možnosti jeho přežívání 
v prostředí (půda), a dokonce mu poskytuje schopnost endosymbioticky kolonizovat 
žížalu jako „mezihostitele“ (Schuch & Fischetti, 2009). Podobně zajímavý příklad ko-
evoluce můžeme najít u bakterie Streptococcus pyogenes, jejíž genom může obsahovat 
i sedm různých profágů. S. pyogenes je striktně lidským patogenem a nabízela se proto 
otázka, jakou cestou se fágy vlastně do bakterie dostanou. Ukázalo se, že k tomu dochází 
v epitelové výstelce hltanu a svou roli při tom hrají i eukaryotické buňky hostitelského 
epitelu (Fischetti, 2007).

Produkce exotoxinů. Asi nejznámějším efektem je však právě produkce exotoxinů. 
Produkce fágem kódovaných toxinů je dobře známá u rodu Clostridium, vytvářejícího 
silné neurotoxiny (Fujii et al., 1988; Sakaguchi et al., 2005). Lyzogenie fágů nesou-
cích botulinové neurotoxiny je navíc značně nestabilní, částečně kvůli jejich relativně 
velkým genomům (kolem 185 kb), a profágy se zde snadno vyštěpují, což vedlo k his-
torické definici tzv. pseudolyzogenie (Eklund et al., 1972; Eklund et al., 1971), kterou 
známe i u jiných fágů, například těch napadajících vibria (Khemayan et al., 2006). 
Pseudolyzogenie jako jev, kdy nukleová kyselina viru zůstává v hostitelské buňce 
v neaktivním stavu (nedochází ani k její integraci do DNA, ani neprodukuje virové 
proteiny), je spojována mimo jiné i s fyziologickým stavem buňky, nejčastěji s jejím 
vyhladověním. Fág v takové situaci nemá kde získat dostatek energie, aby se „rozhodl“ 
pro efektivní strategii. Jakmile však buňka přestane hladovět, rozhodne se fág buď pro 
skutečnou lyzogenii, nebo pro lýzu. Pseudolyzogenní stav jako situace, kdy je virus 
v klidu „uskladněn“ v hostiteli, by teoreticky mohl být příčinou dlouhodobého přežívání 
virů v nepříznivých prostředích, kde je infekční poločas jejich virionů mimo hostitelskou 
buňku relativně krátký (Ripp & Miller, 1997). 

Dalším příkladem exotoxinů přenášených fágy mohou být toxin záškrtu u Corynebac-
terium diphtheriae (Uchida et al., 1971) či shiga toxiny u druhu Shigella dysenteriae, 
způsobujícího úplavici (jediného zástupce rodu Shigella, vytvářejícího shiga toxiny; 
McDonough & Butterton, 1999), které najdeme i u patogenních kmenů E. coli (Acheson 
et al., 1998; Newland et al., 1985). Mezi další takové mohou patřit cytotoxiny Pseudo-
monas aeruginosa, vyvolávající různé záněty (Hayashi et al., 1990), toxiny druhu Sta-
phylococcus aureus (Betley & Mekalanos, 1985; Coleman et al., 1989), Streptococcus 
pyogenes (Weeks & Ferretti, 1984) nebo Vibrio cholerae (Waldor & Mekalanos, 1996). 
Za zmínku stojí i skutečnost, že výsledná patogenita hostitelské bakterie je ovlivněna 
i interakcí mezi jednotlivými profágy v buňce: ukázalo se totiž, že navzájem nepříbuzné 
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fágy si mohou „pomáhat“ − například mobilizací DNA, kódováním receptoru pro vstup 
do buňky či zesilováním účinků virulence (Boyd et al., 2001).

Komplexita vztahů. Ekologie vztahů fág vs. hostitel dokáže být velmi pestrá (Chiba-
ni-Chennoufi et al., 2004), profágy kódované geny například brání bakterie proti super-
infekci dalšími fágy (McGrath et al., 2002). Pro nás může být zajímavá v situaci, kdy 
ovlivňuje prokaryotní hostitele, kteří jsou pro nás z nějakého důvodu významní. Jako 
příklad lze uvést třeba fágy napadající bakterie rodu Lactobacillus, které jsou důležité 
jak z hlediska průmyslového, tak medicínského. Laktobacily jsou bakterie používané 
v průmyslu k mléčnému kvašení, zatímco z lékařského hlediska jsou významné jako 
ochranná vaginální mikrobiota, přičemž laktobacily jsou fágy infikovány zcela běžně 
(Kilic et al., 2001). Zajímavostí může být, že již stopová množství chemikálií z ciga-
retového kouře mohou v bakteriofázích indukovat lytický cyklus, jehož výsledkem je 
úbytek laktobacilů. To nakonec vede k nárůstu bakteriálních vaginóz či kvasinkových 
superinfekcí (Pavlova & Tao, 2000).

V souvislosti s tím je nutno poznamenat, že i jednobuněčný systém prokaryotní buň-
ky disponuje prostředky imunologického charakteru, které mu pomáhají v rezistenci 
proti některým bakteriofágům. Mezi nejzajímavější mechanismy takové obrany patří 
bezpochyby tzv. CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats − 
nahuštěná, pravidelně prokládaná krátká palindromatická opakování; Barrangou et al., 
2007), popsaná v roce 2002 jako nová rodina repetitivních DNA sekvencí o velikosti 
21-37 párů bází, prokládaných podobně dlouhými nerepetitivními sekvencemi (Jansen 
et al., 2002). CRISPR tvoří zvláštní úseky genomu, poskytující získanou imunitu pro-
ti genetickým elementům typu virů a plazmidů mechanismem přejímání částí jejich 
sekvence, tj. mechanismem podobným adaptivní imunitě v imunitním systému savců 
(Horvath & Barrangou, 2010).

 2.3 Interakce virů s řasami

DIVERZITA − PHYCODNAVIRY

Studium virů napadajících eukaryotické řasy se dostalo do centra pozornosti teprve re-
lativně nedávno. Ačkoli virové částice byly pozorovány v cytoplazmě velkého množství 
řas (Vanetten et al., 1991), uměle množit a studovat se podařilo jen nemnohé, např. ně-
které viry rozsivek, zelených řas, skrytěnek, obrněnek, řas skupiny Haptophyta, hnědých 
řas a ještě několika málo dalších skupin. Viry rozsivek a obrněnek jsou navíc, zdá se, 
velmi specifické (Nagasaki, 2008). Původně se myslelo, že půjde jen o velké dsDNA 
viry, neboť nejběžnější skupinou virů napadajících řasy jsou viry z čeledi Phycodnavi-
ridae (Van Etten & Meints, 1999). 

Diverzita. Dnes se ví, že viry řas jsou skupinou neuvěřitelně diverzifikovanou, sdru-
žující jak malé ssRNA viry o velikosti kolem 20 nm, tak velké dsDNA viry, jejichž veli-
kost přesahuje 200 nm. Možnost zobecňovat ekologické vztahy tak různorodé skupiny 
je tedy do značné míry omezená (Short, 2012). Zdá se nicméně dobře podložené, že 
z hlediska hostitele jsou tyto viry v naprosté většině velmi specifické a většinou navíc 
infikují pouze některé linie hostitelského organismu (Lawrence, 2008). Ačkoliv řada 
systémů funguje na principu oscilací, některé mohou vést i k déletrvající koexistenci, 
takže i zde je vliv virů na populaci hostitele relativně komplexní.

Phycodnaviry. Phycodnaviry jsou zřejmě monofyletickou skupinou ikosahedrálních 
virů s dsDNA o velikosti genomu od 160 do zhruba 600 kb, příbuznou skupině velkých 
nukleocytoplazmatických virů (NCLDVs), o nichž již byla řeč, napadající široké spekt-
rum fotosyntetických protist (Van Etten et al., 2002; Wilson et al., 2009). Tyto viry 
mohou kódovat stovky genů a vykazují obrovskou genetickou různorodost (Dunigan 
et al., 2006). Je poněkud překvapivé, že zatímco viry infikující rostliny patří obecně 
k nejmenším známým a kódují pouze několik málo proteinů, phycodnaviry napadající 
jednoduché eukaryotické řasy naopak patří mezi viry největší, obsahující i přes 600 genů 
(Van Etten & Dunigan, 2012). Phycodnaviry samy mohou být minimálně v polárním 
prostředí, kde byly objeveny, infikovány vlastním virem, z čehož plyne, že na regulaci 
množství řas v ekosystému se tak skrze hostitelský virus mohou podílet i virofágy (Yau 
et al., 2011).

Mezi nejznámější phycodnaviry patří viry napadající zelené řasy rodu Chlorella, 
tzv. chloroviry. Chlorella je malá, jednobuněčná zelená řasa s globálním výskytem, 
s volně žijícími zástupci, ale i se zástupci tvořícími řadu symbiotických svazků s nej-
různějšími živočichy. Zdá se, že chloroviry infikují přednostně chlorely symbiotické, tj. 
chlorely označované často jako zoochlorely, které můžeme najít v symbiotickém svazku 
například s trepkou zelenou (Paramecium bursaria) nebo nezmarem zeleným (Hydra 
viridissima; Wilson et al., 2009). Nejlépe prostudovaným chlorovirem je Paramecium 
bursaria chlorella virus (PBCV; Van Etten & Dunigan, 2012). 

Zajímavé jsou i phycodnaviry napadající haptofytní řasu druhu Emiliania huxleyi, 
tzv. EhV viry, nazývané též kokolitoviry, neboť díky fylogenetické analýze založené na 
srovnání DNA polymerázy se zdá, že v rámci Phycodnavirů jde o nový samostatný rod. 
Navíc to vypadá, že případná rezistence řasy k viru může nějak souviset i s aktivitou 
enzymu konvertujícího osmoprotektant dimetylsulfoniopropionát (DMSP) na dimetyl-
sulfid (DMS), což je hlavní zdroj biogenní síry v atmosféře nad oceánem (Schroeder et 
al., 2002). Ten je využit jako zdroj energie bakteriemi oxidujícími síru a oxidován na 
dimetylsulfoxid (DMSO), který pak zase slouží jako konečný akceptor elektronů (Liss 
et al., 1997).

Z hlediska symbiózy jsou významné i viry napadající symbiotickou obrněnku 
rodu Symbiodinium (někdy též zvanou zooxanthella), známou především z tkání řady 
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žahavců, jako jsou třeba mořské sasanky nebo koráli. V sasance zelené (Anemonia viri-
dis) může být napadána virem, přičemž celý proces ovlivňuje mezi jiným zvláště teplota 
prostředí, která infekci indukuje. Tzv. blednutí korálů (coral bleaching), při němž ko-
rál ztrácí svého fotosyntetického partnera, jenž mu poskytuje obrovský podíl vlastního 
fotosynteticky fixovaného uhlíku (někdy až 90 %!), a které se v současnosti jeví jako 
závažný ekologický problém (Rosenberg et al., 2009) může být z části ovlivněno i tímto 
způsobem (Lohr et al., 2007; Wilson et al., 2001), neboť viry jsou evidentně nedílnou 
součástí celého systému (Marhaver et al., 2008). 

Osmoprotektanty, DMS a Emiliania huxleyi

Osmoprotektanty fungují jako protiváha 
hypertonického prostředí a zadržují vodu 
v jinak hypotonickém prostředí buňky. Jde 
o ve vodě rozpustné osmoticky aktivní lát-
ky, regulující v buňkách organismů hladi-
nu osmotického stresu. Například mořské 
ryby či řasy musejí mít ve svých buňkách 
osmoticky aktivní látky z toho důvodu, že 
vzhledem ke koncentraci solí v mořské 
vodě by okolní prostředí neustále vypuzo-
valo z buněk vodu ven (princip osmózy). 
Dimetylsulfoniopropionát je častým osmo-
protektantem oceánského fytoplanktonu, 
jehož rozklad bakteriemi je významným 
zdrojem síry. Vzhledem k množství DMSP 
navíc dokáže ovlivňovat i lokální klimatické 
podmínky, neboť uvolňovaný dimetylsulfi d 
(DMS) vytváří krystalizační jádra mraků. 
Rostoucí oblačnost zvyšuje albedo (odra-
zivost) zemského povrchu v daném místě 
a reguluje tím jak celkové množství dopa-
dajícího slunečního záření, tak zvýšenou 
tvorbu srážek. Jedním z koncových efektů 

tohoto cyklu pak může být díky většímu 
srážkovému úhrnu nad pevninou (kam je 
případná oblačnost za  nesená povětrnostní-
mi vlivy) zvýšený splach organických látek 
z pevniny do moře, které je jinak na živiny 
relativně chudé.

Emiliania huxleyi je významnou složkou 
oceánského fytoplanktonu a kromě uvol-
ňování DMS je zajímavá i tím, že kolem 
svých buněk vytváří pevný obal v podobě 
sférických destiček (tzv. kokolitů) z uhličita-
nu vápenatého. Vzhledem k množství těch-
to řas ve vodě vytvářejí kokolity odrazivou 
vrstvu zvyšující albedo (nárůsty E. huxleyi 
lze pozorovat na satelitních snímcích jako 
rozsáhlé světlé skvrny na povrchu oceánu 
o rozloze až tisíců km2, srv. 3.5.1/Význam 
bakteriální komunikace). Tím opět ovliv-
ňují množství srážek a zároveň vlastně 
i množství světla, které dopadne do oceá-
nu a bude moci být využito fytoplanktonem 
k fotosyntéze.

 2.4 Interakce virů s rostlinami

SPECIFICKÁ EVOLUCE − VÝZNAM ROSTLINNÝCH VIRŮ PRO VÝZKUM VIRŮ OBECNĚ – 
OVLIVŇOVÁNÍ HOSTITELE – VIRY JAKO MUTUALISTÉ 

Rostlinné viry jsou v hledáčku biologů od samého počátku virologie (vzpomeňme, že 
TMV byl prvním objeveným virem vůbec), ovšem studovány jsou z naprosté většiny 
pouze jako patogenní agens, tj. převážně v souvislosti se škodou na úrodě, a tedy jejich 
negativním významem pro zemědělství. Fytopatologickými vztahy se zde zabývat nebu-
deme, neboť dané téma je příliš rozsáhlé a existuje o něm dostatečné množství speciali-
zované literatury. Vzhledem k výše řečenému však může být zajímavostí, že v medicíně 
hojně využívané atenuované virové vakcíny se nezískávají jen z tkání živočišných, ale 
ve stále větší míře též z rostlin (Santi et al., 2006). 
 Specifická evoluce. Naprostá většina virů napadajících rostliny jsou +ssRNA viry, ale 
najdou se i ssDNA viry. Vzhledem k výraznému zastoupení RNA jako nositelky gene-
tické informace a k faktu, že RNA je méně stabilní než DNA a více náchylná k mutacím, 
nebylo až tak velkým překvapením, že viry rostlin jsou velmi heterogenní a vytvářejí 
geneticky diverzifikované populace, někdy označované jako kvazi-druhy (Schneider 
& Roossinck, 2001). 

Přitom se ale zdá, že evoluce rostlinných virů se neřídí pouze mutačně-selekčním tla-
kem, jinými slovy, že první housle nemusí hrát za všech okolností přírodní výběr. Někdy 
to zjevně může být i genetický drift. Tzv. efektivní velikost populace totiž často bývá 
až o několik řádů menší než její velikost celková, z čehož vyplývá, že i u virů se vlastně 
setkáváme s efektem „průchodu hrdlem lahve“, a to při každé nové kolonizaci hostitele. 
Výsledkem těchto procesů je, že vnitropopulační diverzita může být výrazně menší než 
diverzita mezi různými populacemi. To může vést k tomu, že v některých případech je 
hostitel osídlen suboptimálními fenotypy, což v praxi vlastně znamená naplnění principu 
Mullerovy rohatky (Garcia-Arenal et al., 2001).

Význam rostlinných virů pro výzkum virů obecně. Je dobré si uvědomit, že vět-
šina z toho, co se o virech obecně ví, jsou poznatky získané studiem bakteriofágů nebo 
živočišných virů ve tkáňových kulturách; přitom pro výzkum, a to zvláště evoluční, 

Atenuovaná vakcína

Atenuovaná vakcína je typem tzv. živé vakcíny, při níž se imunizovaný organismus očkuje 
stále životaschopným patogenem, jehož virulence (stupeň patogenity) však byla uměle 
snížena (atenuována).
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jsou vhodným modelem i viry rostlinné (Elena et al., 2008): mimo jiné právě díky 
tomu, že jejich evoluce je velmi rychlá. To je dáno jednak tím, že mohou vytvářet re-
lativně velké populace, a jednak tím, že vzhledem k RNA jakožto nositelce genetické 
informace jsou náchylné k chybovosti při replikaci. Zároveň se dobře analyzují, mají 
krátké generační časy, mnohé mají sklon k přeuspořádání a rekombinaci a většina 
z nich jsou navíc +RNA viry, což znamená, že infekční jsou již ve chvíli, kdy se me-
chanicky vpraví do rostliny. Rostliny lze kromě toho snadno pěstovat, jako hostitel 
jsou imobilní a možností snadno vytvářet klony lze generovat stejné výzkumné pozadí 
(Roossinck, 2011a). 

Přes mnohé podobnosti však rostlinné viry tvoří skupinu, která má svá specifika 
(Desbiez et al., 2011). Například důsledkem jejich rychlé evoluce je v praxi to, že řada 
dnešních rostlinných virů vlastně vznikla až s neolitickým přechodem člověka k země-
dělství a mnoho nových druhů se vyvíjí relativně rychle i dnes – vypadá to, že současné 
populace mohou být staré desítky nebo maximálně stovky let (Gibbs et al., 2010). 

Ovlivňování hostitele. Interakce rostlin s virem není úplně triviální a hlubší vhledy 
umožnily až současné molekulární metodiky. Rostliny kupříkladu využívají jako obranu 
vůči virům specifické malé interferující RNA, tzv. siRNA, a umlčování RNA (RNA si-
lencing), jehož podstatou je jev, kdy dsRNA spouští v buňce destrukci podobných RNA, 
přičemž většina rostlinných RNA virů se v buňce replikuje právě přes toto mezistadium. 
Tomu se ale viry pochopitelně brání: většina z nich kóduje supresory umlčování RNA. 
Tyto děje pak mohou ve výsledku ovlivňovat vývoj infikované rostliny (Roth et al., 
2004; Wang & Metzlaff, 2005). Za zmínku stojí i to, že sekvenční analýzou siRNA, 

Průchod hrdlem lahve a Mullerova rohatka

Průchod hrdlem lahve (bottle-neck effect) 
označuje situaci, při níž dojde nejprve 
k prudké redukci populace a po ní opět 
k nárůstu počtu jedinců na obvyklou úro-
veň. Podstatou jevu je skutečnost, že ge-
netická variabilita „nové“ populace bude 
vycházet pouze z redukovaného počtu 
přeživších jedinců, zatímco celý zbytek 
genetické variability druhu, který tito jedinci 
neobsahovali (všechny alely, jejichž nositeli 
byli jedinci, kteří podlehli vymření), je pro 
novou generaci nenávratně ztracen.

Mullerova rohatka (Muller’s ratchet) 
popisuje stav, kdy vlivem soustavně vzni-
kajících mírně negativních mutací v ge-
nech všech jedinců dochází v populaci 
ke zhoršování průměrné životaschopnosti 
jedinců. Zatímco pohlavně se rozmnožující 
organismy tento jednosměrný proces ob-
cházejí genetickou rekombinancí při tvorbě 
pohlavních buněk, nepohlavní organismy 
jsou účinkům postupné „degenerace“ vy-
staveny ve větší míře, přičemž odstranit je 
může v podstatě jen přírodní výběr.

které vykazují specifickou strukturu, byly identifikovány nové viry jak u rostlin, tak 
u bezobratlých (Kreuze et al., 2009).

Ačkoli všechny viry lze z hlediska jejich způsobu života označit za obligátní sym-
bionty (Ryan, 2007), představa, že ne všechny musí nutně svého hostitele poškozovat, 
se měnila jen velmi pomalu (Roossinck, 2011b). Řada virů vytváří interakce trvalého 
charakteru (Villarreal, 2007). Takové vztahy najdeme samozřejmě i u rostlin a jejich 
virů: mnoho virů se předává zárodečnou linií a hraje významnou epigenetickou roli 
v ontogenezi hostitele (Roossinck, 2010). O roli takovýchto symbiontů se toho příliš 
neví, jako příklady lze však uvést třeba jetel a White clover cryptic virus, který kóduje 
gen, jejž hostitelská rostlina používá během tzv. nodulace neboli tvorby dusík fixujících 
hlízek (viz 3.4.1) k jejímu potlačení v případě, že je přítomno dostatečné množství du-
síku (Nakatsukasa-Akune et al., 2005). 

Asi nejznámějším dopadem na fenotyp hostitele jsou virové infekce u tulipánů. Tu-
lipány byly poprvé domestikovány v Turecku a Íránu a v šestnáctém století se staly 
velmi populárními v Nizozemí. Ve třicátých letech sedmnáctého století stála prý hlízka 
pruhovaného tulipánu 3 000 guldenů, tj. zhruba tolik jako výstavba nové lodi. Barevné 
proužkování však nebylo příliš stabilní a nebylo výjimkou, že v dalších generacích se 
vytratilo. Investice do tulipánu se však přesto stala v Holandsku jakousi obsesí. Ve dva-
cátém století se ukázalo, že za barvu je zodpovědný virus, který interferuje se syntézou 
pigmentů (Roossinck, 2011b).

Viry jako mutualisté. Mezi výhody, jež může virus svému hostiteli propůjčovat, 
pak patří především zvýšená tolerance rostlin k suchu a teplotě (Roossinck, 2011b). 
Jsou-li například rostliny Nicotiana benthamiana infikovány TMV, CMV (cucumber 
mosaic virus), BMV (brome mosaic virus) nebo TRV (tobacco rattle virus), přežívají 
vysušení lépe než neinfikované rostliny. Totéž platí pro rýži infikovanou BMV, tabák 
infikovaný TMV a řepu, okurky, pepř, vodní meloun, dýně, rajčata a některé další rost-
liny infikované CMV. U řepy se navíc současně vyskytuje i zvýšená odolnost vůči nižší 
teplotě (Xu et al., 2008). Viry stojí i za zvýšenou tolerancí vůči vyšší teplotě u rostlin, 
způsobenou podle původních teorií endofytickými houbami: ve skutečnosti je však tato 
tolerance zapříčiněna virem infikujícím houbu (Marquez et al., 2007). 

 2.5 Interakce virů s houbami: mykoviry

HYPOVIRULENCE – PŘÍMÉ ZVÝHODNĚNÍ HOSTITELE

Viry infikující organismy ze skupiny hub (Fungi) neboli mykoviry jsou v přírodě velmi 
běžné, v porovnání s ostatními skupinami však o nich víme relativně málo. Zatím-
co o rostlinných virech byly publikovány již desítky tisíc článků, publikační činnost 
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orientovaná na mykoviry by se dala počítat spíše jen v řádu stovek. Mykoviry jako 
skupina mají několik zvláštností, které shrnuje následující tabulka. Jako takové jsou 
mykoviry pro experimentální výzkum zajímavým oříškem, zároveň však představují 
zajímavý model vztahů virus-hostitel, v nichž velkou roli, jak se ukazuje, hraje zvláště 
indukce a suprese umlčování RNA (Nuss, 2011).

1 V rámci jejich replikačního cyklu většinou zcela chybí 
extracelulární fáze, jinými slovy jsou vzhledem k hostitelské 
buňce endogenní nejen při své replikaci, ale i v průběhu 
přenosu – šíří se skrz vnitřek houbových hyf.

(Nuss, 2011; Paracer 
& Ahmadjian, 2000)

2 Jejich genomy jsou povětšinou tvořeny dsRNA, méně často 
ssRNA, přičemž fáze dsRNA je přítomna vždy.

(Pearson et al., 2009)

3 Jejich životní projevy jsou často kryptické a působení na 
hostitelský organismus je tedy zpravidla asymptomatické.

(McCabe et al., 1999; 
Pearson et al., 2009)

Tab. Specifi cké vlastnosti mykovirů

Doposud se většina publikací zaměřovala především na virózy průmyslově využí-
vaných, tj. ekonomicky významných druhů, v praxi tedy nejvíce kvasinek (řád Sac-
charomycetales) a pečárkotvarých (řád Agaricales), nebo naopak na virózy druhů pa-
togenních, napadajících živočichy i rostliny. Velmi známým a dobře prostudovaným 
onemocněním je například tzv. La France disease, postihující pečárku dvouvýtrusou 
(Agaricus bisporus), způsobená virem LIV (La France izometric virus; Romaine & 
Schlagnhaufer, 1995), či onemocnění vyvolaná viry OMIV – Oyster Mushroom Iso-
metric Virus (Ro et al., 2006) a OMSV – Oyster mushroom spherical virus (Yu et al., 
2003), napadajícími hlívu ústřičnou (Pleurotus ostreatus) – druhy oblíbené na pultech 
obchodů. 

Hypovirulence. Daleko zajímavější je ovšem jiný jev, tzv. hypovirulence, při níž 
mykovirus snižuje virulenci své hostitelské houby vůči rostlině, kterou tato houba na-
padá a pro niž je tak (virus) vlastně mutualistou. U houbových patogenů rostlin jde 
o celkem běžný jev, u hub napadajících živočichy se tento jev nevyskytuje (Nuss, 2005). 
Nejlépe prostudovaným příkladem hypovirulence je systém zahrnující korovou nekrózu 
kaštanovníku, způsobovanou houbou Cryphonectria parasitica z čeledi čárovkotvarých 
(Cryphonectriaceae). Patologické projevy houby jsou významně sníženy, je-li nakažena 
virem CHV (Chryponectria hypovirus; Milgroom & Cortesi, 2004). 

Obecně platí, že hypovirulentní charakteristiku vykazují všichni zástupci rodu Hy-
povirus, najdeme ji ale i u jiných mykovirů. Příkladem může být například mitovirus, 
snižující virulenci ofiostomy jilmové (Ophiostoma novo-ulmi; Doherty et al., 2006), 
Diaporthe RNA virus (DRV) infikující čárovku druhu Diaporthe perjuncta, jíž omezuje 

růst a schopnost sporulace (Moleleki et al., 2003), totivirus HmTV1–17 (Suzaki et al., 
2005) či endornavirus HmEV 1-670 (Osaki et al., 2006) snižující virulenci ulitovce dru-
hu Helicobasidium mompa, nespecifická virová dsRNA omezující vytváření bazidiospor 
v kořenovníku vrstevnatém (Heterobasidion annosum; Ihrmark et al., 2002) nebo třeba 
mitovirus omezující virulenci plísně šedé (Botrytis cinerea) vůči řepce (Brassica napus; 
Wu et al., 2007). Podobných příkladů by se dala najít celá řada (Roossinck, 2011b), 
přičemž za zmínku stojí i skutečnost, že konkrétní druh houby se v odpovědi může lišit 
podle toho, jakým virem je napadena (Pearson et al., 2009).

Přímé zvýhodnění hostitele. Vedle hypovirulence, kdy virus působí jako mutualista 
rostliny a antagonista houby, samozřejmě existují i příklady, kdy mykoviry zvýhodní 
přímo houbu. Nejznámějším a vlastně i tak trochu extrémním příkladem jsou tzv. killer 
fenotypy, nacházené nejčastěji u kvasinek (rody Saccharomyces, Hanseniaspora a Zy-
gosaccharomyces; Schmitt & Breinig, 2002, 2006), ale třeba i u sněti kukuřičné (Usti-
lago maydis; Allen et al., 2013), jejichž příčinou je totivirus, díky němuž dané kmeny 
vylučují proteinový toxin zabíjející ty buňky, které daný virus nemají (a jsou tak k toxinu 
tzv. senzitivní). Za povšimnutí stojí i objev, že účinek ovlivňují nejen faktory abiotické, 
jako je např. pH, ale dokonce i ploidie buněk, neboť se přišlo na to, že haploidní a di-
ploidní příjemci se liší ve velikosti smrtelné dávky toxinu (McBride et al., 2008).

Klasičtějším příkladem je poskytnutí různé tolerance vůči faktorům vnějšího pro-
středí. Ukazuje se, že jejím primárním původcem jsou právě mykoviry: dobře známá 
je symbióza lipnicovité traviny Dichanthelium lanuginosum, jež je v Yellowstonském 
národním parku vystavena teplotě půdy přesahující 50 °C. Toleranci k vysoké teplotě jí 
přitom poskytuje symbiont Curvularia protuberata ze skupiny endofytických hub. Tepr-
ve nedávno se přišlo na to, že endofyt sám má schopnost zvýšené tolerance díky svému 
symbiotickému viru CThTV (Curvularia thermal-tolerance virus), což v praxi znamená, 
že virus funguje jako mutualista jak vůči houbě, tak vůči rostlině (Marquez et al., 2007).

 2.6 Viry u hmyzu

BRACOVIRY A ICHNOVIRY – SYMBIOGENEZE – KOMPLEXITA VZTAHŮ – FÁGY V RODU 
BUCHNERA − HMYZ JAKO MEZIHOSTITEL VIRŮ ROSTLINNÝCH

Podobně jako u mykovirů, také u virů infikujících hmyz platí, že většina z nich vlastně 
nevyvolává žádné klinické příznaky a vykazuje latentní životní strategii, což v praxi 
znamená, že je velmi obtížné je vůbec detegovat (Paracer & Ahmadjian, 2000). Proje-
vy infekce jako takové se zpravidla spouštějí až vlivem ekologického stresu (podobně 
jako třeba přechod z lyzogenie do lytického stavu u bakteriofágů). Mezi nejprostudo-
vanější interakce virů s hmyzem jiné než čistě parazitické patří symbióza polydnavirů 
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s endoparazitickým hmyzem ze skupiny lumčíkovitých (Braconidae) a lumkovitých 
(Ichneumonidae), pojmenovaných podle hostitele jako bracoviry a ichnoviry. 

Bracoviry a ichnoviry. Celkově se odhaduje, že bracovirů a ichnovirů existují tisíce 
druhů, odhady počtu druhů obou hostitelských hmyzích čeledí se v součtu pohybují 
kolem třiceti tisíc. Lumčíkovití i lumkovití přenášejí patogenní viry napadající larvy 
hmyzu, do nějž parazitoidi kladou svá vajíčka, a sami proto s těmito viry vytvářejí mu-
tualistický vztah (Roossinck, 2011b). Jako příklady dalších podobných skupin virů lze 
uvést např. askoviry (hmyzí DNA viry vzdáleně příbuzné polydnavirům; Stasiak et al., 
2005) nebo reoviry (RNA viry včetně rodů infikujících i rostliny, houby, ryby či savce; 
Renault et al., 2005).

Podstatou unikátního soužití těchto bracovirů a ichnovirů s hostitelským organismem 
je skutečnost, že viry jsou trvale integrovány do chromozomů hmyzu a jsou nepostra-
datelné pro jeho parazitický způsob života. To vyplývá jednak z evolučního stáří tohoto 
zvláštního soužití, které se odhaduje na cca 70 milionů let, a jednak z jeho vlastního 
způsobu: ve vaječnících lumčíkovitých a lumkovitých dochází k vytváření maturova-
ných virionů, které se následně spolu s vajíčkem injikují do hostitelské larvy hmyzu ze 
skupiny Lepidoptera, u níž pak virus zapříčiní změnu fyziologie. Ta spočívá v narušení 

Obr. 14 Polydnaviry vs. parazitické vosičky 

Parazitoid kladoucí vajíčko do housenky hostitelského druhu. Spolu s vajíčkem přenáší do tkáně housenek i po-
lydnaviry, které napomáhají vývoji malé vosičky tím, že oslabí imunitní obranu housenky a  zpomalí její růst 
a metamorfózu. Upraveno podle Wikimedia Commons.

imunitní obrany housenky, jejího růstu a zvláště v inhibici metamorfózy, což ve svém 
výsledku napomáhá vajíčku parazitoida k vývinu (Beckage, 1998; Espagne et al., 2004). 

Symbiogeneze. Zcela unikátní je ovšem to, že vzhledem k chromozomální integraci 
jsou bracoviry a ichnoviry již tak „ochočené“, že nutně vzniká otázka, zda jde ještě 
vůbec o viry jako takové: řada genů souvisejících s replikací viru a jeho enkapsidací 
se totiž v průběhu evoluce přesunula do genomu hmyzu, zatímco naopak některé geny 
parazitoidního hmyzu přešly do genomu virionů − a jsou to právě tyto geny, které v hos-
titelské larvě potlačují imunitní odpověď vůči nakladenému vajíčku (Roossinck, 2011b). 
Vyskytly se proto již návrhy nepovažovat tyto polydnaviry za viry, nýbrž za symbio-
geneticky vzniklé organelární systémy hmyzu (Federici & Bigot, 2003). Mimo jiné se 
například zdá, že ichnoviry nejspíš vznikly z askovirů procesem symbiogeneze, kdy se 
některé geny askovirů dostaly horizontálním přenosem genů do genomu lumkovitých 
a spojením vznikla nová skupina virů: ichnoviry (Bigot et al., 2008).

Komplexita vztahů. Celý systém parazitoid – virus – hostitelská larva navíc dovede 
být a v přírodě dozajista také obvykle bývá ještě daleko složitější: virů totiž může být 
více a vzájemně se mohou ovlivňovat. Příkladem může být virus DpAV4 (Diadromus 
pulchellus ascovirus) infikující druh Diadromus pulchellus z čeledi lumkovitých (Ro-
ossinck, 2011b). Tento virus totiž sám o sobě způsobuje předčasné úmrtí hostitelské lar-
vy u motýlů druhu molík česnekový (Acrolepiopsis assectella) dříve, než se v ní vajíčko 
parazitoida dokáže vyvinout. V parazitoidovi se však DpAV4 nachází ve spojení s reo-
virem DpRV1 (Diadromus pulchellus idnoreovirus), který jeho replikaci na dostatečně 
dlouho zpozdí. To je zprostředkováno RNA, která je sice přibalena ve virionech DpRV1, 
ale není částí virionového genomu, nýbrž genomu parazitoida (viriony izolované ze 
samiček tuto RNA mají, viriony izolované ze samečků ji nemají). Je přitom rozumné 
předpokládat, že podobným vícenásobným vztahem je ve skutečnosti zatížena většina 
symbiotických interakcí virů. Zároveň je tak jasné, proč dosud známe pouze tak málo 
konkrétních mechanismů – zkrátka proto, že jsou příliš komplexní.

Fágy v rodu Buchnera. Dalším zajímavým příkladem mohou být mšice, které ve 
svých buňkách skrývají symbiotické bakterie, nejčastěji rodu Buchnera, které jim po-
skytují esenciální aminokyseliny nepřítomné v rostlinné stravě, ale mohou mít i sekun-
dárního symbionta, jímž může být například bakterie Hamiltonella defensa, která 
mšicím zajišťuje ochranu proti přirozeným nepřátelům. Bakterie rodu Hamiltonella ob-
sahují fágy APSE-1 a APSE-2, u nichž je důvod domnívat se, že jsou obligátní složkou 
bakteriálního životního cyklu. Je přitom pravděpodobné, že fágem kódované toxiny 
exprimované v bakteriálním endosymbiontovi jsou mšicím užitečné a jsou možná sku-
tečným důvodem pozorované odolnosti vůči nejrůznějším eukaryotickým parazitům 
(Moran et al., 2005a). 

Hmyz jako mezihostitel virů rostlinných. Velká část virů nacházených u hmyzu jsou 
často viry rostlinné, přičemž hmyz zde slouží jako „pouhý“ přenašeč (vektor; obzvláště 

kladélko 
parazitoida

hemocyty
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polydnaviry
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zástupci skupiny polokřídlých). I v případě, že je hmyz pouze mezihostitelem, ale platí, 
že virus musí být tomuto prostředí přivyklý, a že tedy i tyto interakce si žádají jakousi 
koevoluci (Hogenhout et al., 2008). Příkladem podobné meziúrovňové spolupráce může 
být virus TYLCV (tomato yellow leaf curl virus) a molice bavlníková (Bemisia tabaci), 
která je jeho výlučným vektorem. Sekundárním endosymbiontem molice (primární vs. 
sekundární endosymbionti viz 3.5.2) je v závislosti na konkrétním biotypu buď Ha-
miltonella (biotyp B), nebo Wolbachia či bakterie z rodu Arsenophonus (biotyp Q). 
Primárními endosymbionty jsou zde rody Rickettsia a Portiera. 

Ukázalo se, že TYLCV přenáší téměř výhradně molice typu B, neboť virus reaguje 
s konkrétním proteinem vytvářeným bakteriemi rodu Hamiltonella, což ve výsledku 
usnadňuje jeho přenos (Gottlieb et al., 2010). Molice bavlníková biotypu B je invazní 
druh, který se v posledních desetiletích velmi šíří (Zang et al., 2006). Je vektorem někte-
rých rostlinných DNA virů, nazývaných geminiviry (Rojas et al., 2005), jež zapříčiňují 
velké ztráty v zemědělství. Mimo TYLCV se jedná například o TYLCCNV (tomato 
yellow leaf curl china virus) nebo TbCSV (tobacco curly shoot virus). Zajímavé přitom 
je, že molice krmící se na nakažených rostlinách mají větší plodnost a žijí déle – rostlin-
ný virus tak vůči hmyzu funguje jako mutualista (Jiu et al., 2007). 

 Je každopádně zjevné, že po bakteriálních endosymbiontech se bude pozornost en-
tomologů stále více zaměřovat i na endosymbionty z řad virů, samozřejmě stejně jako 
v případě bakterií obzvláště takových, kteří se dědí vertikálně, tj. z generace na generaci, 
a se svými hostiteli tak museli vyvinout úzce specializovaný vztah (Longdon & Jiggins, 
2012).

 2.7 Endogenní viry

VÝSKYT – POTENCIÁLNÍ VÝZNAM – HOSTITELSKÝ ORGANISMUS

Výskyt. Endogenní i exogenní retroviry či jejich fragmenty nacházíme v genomu prak-
ticky všech eukaryotních organismů. V případě lidské DNA tvoří endogenní retroviry 
zhruba 8 % genomu, ovšem započítají-li se i od nich zjevně odvozené fragmentované 
úseky, dostáváme se k číslu blížícímu se 50 % genomu (Bannert & Kurth, 2004). Zá-
roveň se ukázalo, že endogenními se mohou stát nejen retroviry, ale vlastně všechny 
možné typy virů (Feschotte & Gilbert, 2012). K mezigeneračnímu přenosu integrova-
ného retroviru je samozřejmě nutné, aby k integraci došlo v zárodečné linii. Proč a jak 
k tomu v evoluci došlo, je zajímavou otázkou, neboť při prvním přiblížení se zdá, že 
pro hostitelskou buňku představují retrovirové sekvence jen další DNA, kterou je nutno 
syntetizovat a kopírovat – a tedy energetickou zátěž navíc. Jejich stabilní přetrvává-
ní v genomech však svědčí o tom, že pro své hostitele mohou představovat i určitou 

výhodu, a jde tak vlastně o jakýsi zvláštní typ symbiotického partnerství (Ryan, 2004). 
Unikátní příležitost sledovat endogenizaci retroviru v evoluci přímo při jejím průběhu 
nám v současnosti poskytuje retrovirus z australských koal, KoRV (koala retrovirus; 
Tarlinton et al., 2008).

Potenciální význam pro hostitelský organismus. Endogenní retroviry mohou na-
příklad přispívat ke zvýšené rezistenci (a tedy jakési imunizaci) proti retrovirům exo-
genním; druhou možností je, že produkty jejich genů mohly být v evoluci kooptovány 
a využívají se během normálního vývoje (Stoye, 2012). Přinejmenším některé endogen-
ní retroviry kódují funkční geny, které měly v evoluci velký význam. Nejzajímavějším 
příkladem jsou asi geny podílející se na tvorbě placenty u placentálních savců. Protei-
ny pocházející původně z viru totiž umožňují fúzi buněčných membrán, což je proces 
nezbytný k vytvoření placentálního syncitiotrofoblastu, při němž dochází ke splývání 
jednotlivých buněk trofoblastu do vysoce specializovaného a mnohojaderného syncitia. 
Suprimování těchto proteinů u retrovirů JRSV (jagsiekte sheep retrovirus) u ovcí za-
příčinilo neschopnost vývoje zárodku a jeho potracení (Dunlap et al., 2006). Význam 
retrovirů při vzniku placenty je dnes dobře doloženým faktem (Dupressoir et al., 2009; 
Haig, 2012). S endogenními viry se můžeme samozřejmě setkat nejen u živočichů, ale 
i u rostlin, u nichž často dochází k jejich vyštěpení z genomu a opětovné infektivitě, 
kdy mohou nakazit další jedince; obvykle při mezidruhové hybridizaci. I zde obecně 
platí, že endogenní virus se podílí na zvýšené imunitě vůči exogenním formám viru 
(Roossinck, 2011b). 

Při tomto procesu může dojít i k horizontálnímu přenosu genů hostitele, který může 
mít značný dopad. Příkladem mohou být larvy mořského plže druhu Elysia chlorotica, 
získávající chloroplasty ze zelených řas, jimiž se živí. Tyto kleptochloroplasty zůstávají 
v těle plže funkční po tři čtvrtě roku a poskytují mu energii. Řada pro chloroplasty 
důležitých genů je však kódována v jádře eukaryotických buněk řasy, takže chloro-
plasty u sekundárního hostitele obvykle nemohou dlouho přežívat. Elysia chlorotica 
však v jádrech svých buněk tyto geny obsahuje také, a to ve všech klíčových stadiích 
svého životního cyklu (tj. jako vajíčko, larva i dospělec). V genomu plže je přítomen 
i endogenní retrovirus. Ve stáří devíti měsíců nakladou plži vajíčka a následně dochází 
k synchronizovanému úmrtí celé populace, přičemž v této době lze v jejich buňkách 
nalézt zvýšené množství exogenní formy jejich endogenního retroviru. Zdá se proto 
velmi pravděpodobné, že synchronizované vymírání dospělců způsobuje právě tento 
virus, který je nejspíše i hlavním aktérem horizontálního přenosu chloroplastových genů 
z buněčných jader řasy do jader buněk plže (Roossinck, 2011b).
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 3 Symbiotické interakce mezi 
prokaryoty a ostatními organismy

Žádné organismy nezměnily tvář Země dramatičtějším způso-
bem, než se to povedlo právě bakteriím.
Jan Sapp, Velký příběh biologie

 3.1 Prokaryota v učebnicích a v biosféře

Přestože ani prokaryotní mikroorganismy nemůžeme vidět pouhým okem a v našem 
běžném chápání přírody tak vlastně „neexistují“, jako nejběžnější buňky v biosféře 
v podstatě určují její celkový ráz a fungování. Biomasa prokaryot převyšuje biomasu 
organismů eukaryotních a jejich význam v rámci živé přírody dalece přesahuje jejich 
význam měřený optikou medicíny. Následující oddíl podává stručný přehled o tom, jak 
byla prokaryota objevena, klasifikována a vřazena do taxonomických systémů a v prů-
běhu 20. století i rehabilitována pokud jde o jejich vliv a funkci v ekologii a evoluci.

Bakterie a Archea jsou jako organismy 
defi novány primárně tzv. prokaryotickou 
strukturou své buňky a od organismů eu-
karyotních se odlišují v řadě ohledů. Z po-
hledu dnešní biologie je téměř neuvěřitelné, 
že prokaryota byla řádně defi nována až na 
počátku šedesátých let 20. století, stejně 
jako to, že objev archeí na sebe nechal če-
kat ještě téměř dalších dvacet let. Zatímco 
obecné povědomí o archeích je prakticky 
nulové, bakterie pro většinu lidí stále před-
stavují pouze „choroboplodné zárodky“. 

S rozvojem ekologie mikroorganismů, for-
mulováním teorie sériové endosymbiózy, 
doceněním horizontálního přenosu genů 
a v poslední době zvláště díky studiu mik-
robiomů se prokaryota postupně dostala do 
popředí zájmu všech biologů, a to zdaleka 
ne jen v souvislosti s nemocemi, jež mohou 
některé druhy příležitostně způsobovat. 
Porozumění jejich roli a významu v přírodě 
je dnes pro pochopení základních biologic-
kých vztahů zcela nezbytné.

 3.1.1 Jak utřídit život

OBJEV BAKTERIÍ – PRVNÍ SYSTEMATICKÉ OSAMOSTATNĚNÍ – ŘÍŠE VS. DOMÉNY

Objev bakterií. Od ARISTOTELA až do pozdního novověku se táhne představa stupňo-
vitého chápání přírody, od nerostů přes rostliny a živočichy až po člověka, která svého 
vrcholu došla v 19. století v nauce o tzv. velkém řetězci bytí. První vážná výzva pro 
odvěkou dualitu rostlina versus živočich přichází až s druhou polovinou 17. století, kdy 
holandský nadšenec ANTONI VAN LEEUWENHOEK (1632–1723) a nezávisle na něm i Ang-
ličan ROBERT HOOKE (1635–1703) při svých průkopnických mikroskopických pozorová-
ních objevují droboučké organismy (Gest, 2004). Malá, prostým okem neviditelná nebo 
jen obtížně viditelná stvoření sice přírodovědce překvapila, ale systematiky, jak je vidět 
na největším z nich, CARLU LINNÉM (1707–1778), nijak zvlášť neoslnila – a není ani divu.

Mikroskopická pozorování umožňující podrobnější studium mikroorganismů byla 
totiž možná až ve století devatenáctém, v němž se podařilo vyřešit oba největší kon-
strukční problémy světelných mikroskopů, které tyto přístroje provázely již od sedm-
náctého století, kdy se začaly ve větší míře používat – chromatickou a sférickou aberaci. 
Spolu se zavedením řady barvicích a fixačních technik stály tyto technologické inovace 
na počátku rozvoje cytologických studií, které posléze vedly až k formulaci buněčné 
teorie (Sapp, 2003). 

Buněčná teorie

Tzv. buněčná teorie, etablovaná na sklonku 
devatenáctého století, se v podstatě skládá 
ze tří tvrzení. První hovoří o tom, že všech-
ny živé organismy se skládají z buněk, 
druhé o tom, že každá jednotlivá buňka 
vykazuje všechny znaky života, a je tedy 
nejmenší jednotkou života, a třetí o tom, že 
všechny buňky vznikají pouze z buněk již 
existujících. Historiky je obvykle připisová-
na dvojici německých učenců MATTHIASI JA-
COBU SCHLEIDENOVI (1804–1881) a THEODORU 
SCHWANNOVI (1810–1882), ani jeden ji však 
nechápal v této úplné „moderní“ podobě: 
oba badatelé se např. domnívali, že buň-

ky vznikají krystalizací amorfního hlenu de 
novo. Ačkoliv dnes se nám buněčná teorie 
jako celek může zdát dosti triviální, pozná-
ní, že organismy se skládají z menších 
částí (buněk), které jsou samostatným no-
sitelem životních projevů, patřilo mezi vů-
bec největší objevy biologů. Do té doby se 
věřilo, že živá hmota je v podstatě oživenou 
„protoplazmou“, jakýmsi slizem bez jakékoli 
vnitřní struktury. Občasné pozorování bu-
něk, jako např. těch v pletivech korku RO-
BERTEM HOOKEM (1635–1703) v 17. století, 
přírodovědci vykládali jako vznik dutinek 
právě v tomto hlenu.
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Do té doby ovšem mikroorganismy trpěly pochopitelným nedostatkem pozornosti. 
CARL LINNÉ jich při sestavování svého systematického veledíla Systema naturae kvůli 
jejich malé velikosti, která jej opravňovala k celkem pochopitelné myšlence, že jde 
o stvoření naprosto nevýznamná, rozlišil pouhých několik druhů v rámci skupiny pojme-
nované příznačně Chaos. Klasifikační schémata byla navíc velmi jednoduchá: v případě 
bakteriálních buněk toho v tehdejších mikroskopech příliš vidět nebylo a v případě eu-
karyotních organismů se postupovalo vcelku nekomplikovaným dichotomickým klíčem 
zelené = rostlina, nezelené = živočich (odtud také původně označení protist termínem 
protozoa – prvotní živočichové, prvoci).

První systematické osamostatnění. Snaha o nenásilné vřazování buď do rostlin-
né, nebo živočišné říše provázela mikroskopické organismy až do roku 1866, kdy pro 
ně významný německý biolog ERNST HAECKEL (1834–1919) vyčlenil samostatnou říši, 
kterou nazval Protista (Margulisová, 2004; s trochou sarkasmu tak lze vlastně říci, že 
Haeckel byl naštěstí jediným Němcem, kterému se kdy povedlo ustanovit třetí říši). 
Haeckel jako velký zastánce Darwina nepochyboval o tom, že rigidní duální větvení 
neodpovídá novým poznatkům o divergentní (tj. „rozbíhavé“) povaze evoluce a vůbec 
neladí s moderním evolučním chápáním biologie. Protisty rozuměl jednobuněčné orga-
nismy stojící někde „mezi“ rostlinami a živočichy; pro nás je důležité, že mimo klasické 
protistní skupiny, jakými jsou z dnešního pohledu rozsivky, obrněnky nebo krásnoočka, 
tehdy Haeckelova Protista zahrnovala i skupinu organismů nazvanou Monera – tedy 
víceméně dnešní bakterie. 

Sílu staletého paradigmatu nahlédneme v tom, že ani Haeckel se nevzdal „jasné sku-
tečnosti“, že mnohobuněčné řasy, zelené, červené i hnědé včetně chaluh jsou rostliny, 
zatímco nálevníci (nekryje se s dnešními Ciliophora) patří naopak do říše živočišné. 
Monera vyčlenil jako samostatnou skupinu proto, že podle jeho názoru lépe odrážela 
úroveň organizace reflektující dle něj počáteční stav života na Zemi. Protista coby říši 
v povědomí biologů vzkřísil roku roku 1938 Američan H. F. COPELAND (1902–1968), 
a to jako skupinu zahrnující organismy nepatřící ani do říše Animalia, ani Plantae a vy-
jímající též pravé houby (později Fungi). 
Říše vs. domény. Roku 1956 publikoval Copeland knihu Klasifikace nižších orga-

nismů (Copeland, 1956), v níž Haeckelovu říši Monera rozdělil na říše dvě: kategorii 
Monera vyhradil pro bakterie, vycházeje z nepřítomnosti jader v jejich buňkách, a říši 
Protoctista, kterou převzal z práce britského přírodovědce J. HOGGA z r. 1861 (u Ho-
gga ovšem neměla status říše). Na rozdíl od Haeckelových protistů, kteří zahrnovali 
spíše mikroorganismy, zde nebyla jednobuněčnost hlavním kritériem: Copeland sem 
zařadil i červené a hnědé řasy. Copelandovu představu čtyř říší rozvinul v roce 1969 
svým článkem Nové koncepty říší v prestižním časopise Science ROBERT H. WHITTAKER 
(1920–1980; Whittaker, 1969). Všechny jednobuněčné organismy zařadil buď jako 
prokaryotická Monera, nebo eukaryotická Protista. Mnohobuněčné organismy potom 

spadaly do zbývajících tří eukaryotických říší: Plantae, Animalia a poprvé i Fungi, které 
Whittaker vyčlenil jako další samostatnou eukaryotickou říši.

Systém pěti říší vydržel až do roku 1977, kdy se na scéně objevil americký mikro-
biolog CARL R. WOESE (1928–2012), jenž na základě studia sekvencí rRNA nečekaně 
rozdělil prokaryotní organismy do dvou fylogeneticky odlišných skupin: eubakterií 
a archebakterií (Fox et al., 1977; Woese & Fox, 1977). Později těchto šest říší formálně 
klasifikuje na tři tzv. domény – Bacteria (eubakterie), Archaea (archebakterie) a Euca-
rya (eukyryota; Woese et al., 1990). Tento model se stal obecně platným a uznávaným, 
přestože někteří autoři jej považují za principiálně zatemňující a obhajují předešlý model 
pěti říší (Margulis, 1998; Mayr, 1998).

Obr. 15  Říše vs. domény (podle Wikipedia.org)
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 3.1.2 Mikroorganismy ve 20. století

ZÁKLADNÍ STRUKTURNÍ ROZDÍL – HLEDÁNÍ PŘIROZENÉHO SYSTÉMU – JAK DEFINOVAT BAKTERIE?

Když Haeckel pro malé a zjevně bezjaderné mikroorganismy navrhl označení Monera, 
vůbec si nebyl jist, zda jde o skupinu monofyletickou nebo polyfyletickou. Později došel 
k přesvědčení, že se nejspíše jedná o přechodné články mezi anorganickým a organic-
kým světem, což je role, kterou na sebe posléze převzaly viry: „Rozdíl mezi monery 
a všemi vyššími organismy je v každém ohledu větší než rozdíl mezi organickými monery 
a anorganickými krystaly. Můžeme dokonce říci, že rozdíl mezi bezjadernými monery 
a pravými jadernými buňkami lze považovat za ještě zásadnější.“ (Sapp, 2006). 

Historický vhled do počátků bakteriální systematiky i její strastiplné cesty napříč 
20. stoletím nám poskytují Sapp a Woese (Sapp, 2005, 2006; Woese, 1994a, b, 2004a, 
b). Prokaryotní organismy byly v rámci aristotelovské duality povětšinou považová-
ny za rostliny. Spadaly do skupiny Schizomycetes, kterou významný německý botanik 
FERDINAND J. COHN (1828–1898) po začlenění sinic (tehdy Chromacea) v roce 1875 
přejmenoval na Schizophyta, česky poltivky (pojmenované tak pro svůj způsob dělení: 
bakteriální buňka se rozdělí na dvě buňky dceřiné, tedy se rozpoltí).

Základní strukturní rozdíl. Zájem badatelů se soustředil hlavně na otázku přítom-
nosti či nepřítomnosti jaderné struktury. Ačkoli se zdálo zjevné, že bakterie (tyčinkovitý 
rod Bacterium byl původně klasifikován v roce 1828) a podobné organismy spolu se 
sinicemi jádro coby barvitelnou strukturu postrádají, panovaly i protichůdné názory, 
neboť světelné mikroskopy neumožňovaly detailní anatomická pozorování s dostateč-
ným rozlišením. V roce 1927 vznesl americký botanik EDWIN B. COPELAND (1873–1964) 
požadavek na založení samostatné bakteriální říše s odůvodněním, že systematická bio-
logie vyžaduje seskupování organismů, které bude vyjadřovat jejich skutečné příbuzen-
ské vztahy (Margulis, 1998). Jeho syn HERBERT F. COPELAND, vycházeje z předpokladů, 
že jde o málo modifikované potomky původních pozemských forem života, které jsou 
ostře ohraničitelné absencí jádra, proto v roce 1938 pro označení této říše navrhl původní 
Haeckelův termín Monera. 

Hledání přirozeného systému. Možnost přirozené klasifikace bakterií založené na 
genealogické příbuznosti byla již na začátku 20. století ožehavým tématem diskuse. Sna-
ha o zohlednění fylogeneze došla u mikroorganismů svého vrcholu v průběhu dvacátých 
let, jenže fenetická systematika, přejatá tak, jak fungovala v tradičních disciplínách, zde 
nutně selhala, neboť bakterie postrádaly všechno, na čem byla postavená: komplexní 
morfologické znaky, ontogenezi a tehdy i fosilní záznam. O homologiích (Kleisner, 
2007) v jakémkoli slova smyslu zde proto nemohla být ani řeč.

Bez povšimnutí samozřejmě nezůstala jejich enormní pestrost fyziologická a přede-
vším biochemická, problém ovšem byl, že naprosto nešlo určit, které znaky by měly být 

fylogeneticky původní a které naopak představují novější adaptace. To nakonec vedlo 
k tomu, že většina bakteriologů na vytvoření přirozeného systému bakterií rezignovala 
a přiklonila se k použití stabilní klasifikace, založené výhradně na utilitárním hledis-
ku − podobně jako tomu bývá například při řazení knih v knihovnách, kdy pořadí knih 
na regále není odrazem nějakého „přirozeného“ pořadí, nýbrž jde pouze o pragmatické 
seřazení podle arbitrárně zvoleného kritéria (žánr, jméno autora, název knihy, rok pu-
blikace atp.). 

Vzhledem k počtu překážek bylo biologů, kteří se o sestavení přirozeného systému 
bakterií snažili, relativně málo. Těmi nejvýznamnějšími byli Holanďané ALBERT JAN 
KLUYVER (1888–1956), jeho student CORNELIUS BERNARDUS VAN NIEL (1897–1985) a poz-
ději i van Nielův student, Kanaďan ROGER STANIER (1916–1982). V roce 1936 opřeli 
Kluyver s van Nielem své naděje o to, že fylogenetická klasifikace by teoreticky mohla 
být postavena na zvyšující se morfologické komplexitě – s klasickým předpokladem, 
že morfologicky jednodušší formy jsou fylogeneticky původnější. Po vzoru Copelanda 
přiřadili bakterie a sinice k říši Monera a ke Copelandovu kritériu nepřítomnosti jádra 
přidali ještě další dvě: nepřítomnost plastidů a sexuálního rozmnožování. Tím spatřila 
světlo světa první neumělá negativní definice bakterií, s níž se − přinejmenším v teore-
tické rovině − mikrobiologie vyrovnává v podstatě dodnes (Martin & Koonin, 2006). 

Na Cold Spring Harbor sympoziu o dalších pět let později (1946) se situace začala 
měnit. Po představení objevu bakteriální rekombinace van Nielova podpora pro taxo-
nomická schémata, která před deseti lety s Kluyverem navrhli, slábne. Nakonec mu 
nezbude než přiznat, že i pro obecné fylogenetické náčrty jsou dostupné informace hrubě 
nedostačující, i nadále je však přesvědčený o tom, že hledání opěrných bodů, na nichž 
by bylo možno přirozený systém postavit, musí pokračovat. 

Jenže v roce 1952 přišel i tak významný muž v oboru jako SERGEJ NIKOLAJEVIČ VINO-
HRADSKÝ (1856–1953) s tvrzením, že fylogenetická klasifikace je u bakterií jednoduše 
nemožná (Sapp, 2006). V roce 1955 se van Niel nakonec vzdal poslední naděje, neboť se 
zdálo, že všechna tři kritéria, na jejichž základě kdysi s Kluyverem bakterie definovali, 
nejspíše neplatí: elektronová mikroskopie naznačovala, že bakterie jakési jádro možná 

Negativní defi nice

Negativní defi nice je taková defi nice, při 
níž daný systém defi nujeme jako takový 
na základě vlastností, které nemá – v pří-
padě bakterií tedy právě např. tím, že jde 
o buňky, které postrádají jádro, organely 

a pohlavní rozmnožování. V podstatě jde 
však o podobnou situaci, jako kdybychom 
defi novali letadlo za pomoci tvrzení „nemá 
volant a zpětná zrcátka“ či „nemá malý ná-
kladní prostor“.
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mají, ve fotosyntetické bakterii Rhodospirillum rubrum se našlo cosi, co možná mohly 
být i plastidy, a navíc se zdálo, že u bakterií existuje i sexuální rozmnožování. 

Jak definovat bakterie? Zdálo se tak, že příběh o bakteriální fylogenezi je jednou 
provždy uzavřen. Van Niel a Stanier si však našli jiné, stejně významné potěšení. V roce 
1961 Roger Stanier absolvoval stáž v Pasteurově ústavu v Paříži, kde se setkal s další 
významnou ikonou mikrobiologie, o níž tu již byla řeč: s André Lwoffem. Jak víme, 
Lwoff v roce 1957 publikoval článek Pojetí viru, v němž poprvé formuloval molekulární 
a biochemické rozdíly mezi viry a bakteriemi. A právě tato práce se stala inspirací pro 
Rogera Staniera, který o pět let později spolu s van Nielem publikoval článek Pojetí 
bakterie, v němž se mikrobiologie poprvé dočkala podrobné definice bakterií (ačkoliv 
opět negativní) a zároveň znovuzavedení pojmů prokaryotický a eukaryotický (Stanier 
& Vanniel, 1962). 

Mikroskopici přítomnost či nepřítomnost barvitelné struktury jádra rozlišovali jako 
zásadní znak již od Haeckelových časů, termíny prokaryotický a eukaryotický ji ale 
prvně vyjádřil až Francouz EDOUARD CHATTON (1883–1947) ve dvacátátých letech dva-
cátého století (Sapp, 2005). Chatton byl protistolog a o bakterie se nijak nezajímal, jeho 
rozdělení bylo čistě pragmatické a rozhodně nebylo zamýšleno taxonomicky. S jeho 
prací byl nicméně obeznámen i jeden z jeho žáků, kterým nebyl nikdo jiný než Lwoff; 
ten v roce 1961 oba termíny doporučil i Rogeru Stanierovi, jenž byl tou dobou jako 
hostující vědecký pracovník v Pasteurově ústavu. 

Eukaryota měla podle této definice membránou ohraničené jádro, které se dělí mitó-
zou, cytoskelet, složitý endomembránový systém, mitochondrie vykonávající respiraci 
a v případě rostlin i plastidy. Prokaryota byla naproti tomu výrazně menší, postráda-
la všechny tyto struktury a jejich „jádro“ (nukleoid, bakteriální chromozom) se dělilo 
jednoduchým dělením. Zřejmou vadou na kráse byl sice negativní charakter definice, 
jenže vždycky je lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše. Poněkud ironické však je, že 
jediným pozitivně určeným znakem prokaryot byla přítomnost peptidoglykanu v jejich 
buněčné stěně, což ovšem, jak se posléze ukázalo, neplatí pro celou později objevenou 
skupinu archebakterií.

Stanierovo a van Nielovo rozlišení bylo původně zamýšleno na čistě organizační 
úrovni, biologové jej však brzy začali intuitivně vnímat jako taxonomické, čímž vzniklo 
další velké rozštěpení živého světa na dvě kategorie. Zdá se přitom, že historie se ráda 
opakuje: podobně jako aristotelovská dichotomie rostlina vs. živočich čekala na klín, 
jenž by ji rozbil, v podobě objevu mikroorganismů, pro taxonomicky chápanou dichoto-
mii prokaryotních vs. eukaryotních buněk se oním klínem stal na sklonku sedmdesátých 
let objev archebakterií. 

 3.1.3 Objev archebakterií

POROVNÁVÁNÍ SEKVENCÍ – JAKÉ SEKVENCE POROVNÁVAT? – OBJEV „NOVÉ“ SKUPINY 
ORGANISMŮ – ARCHEBAKTERIE VS. BAKTERIE – DVĚ NADŘÍŠE VS. TŘI DOMÉNY – 
ARCHEBAKTERIE VS. ARCHEA – EXISTUJÍ STÁLE PROKARYOTA?

Zatímco se mikrobiologie potýkala se svými problémy, molekulární biologie paralel-
ně – a nevědomky – pracovala na konečném řešení otázky fylogeneze. Dva roky po 
objevu struktury DNA dokázal britský chemik FREDERICK SANGER (1918–2013) se svými 
spolupracovníky poprvé určit primární strukturu proteinu metodou tzv. sekvenování. Za 
rozluštění struktury inzulínu získal v roce 1958 svou první Nobelovu cenu za chemii. 
V témže roce už FRANCIS H. C. CRICK (1916–2004) hovoří o budoucí „proteinové taxo-
nomii“ – neboť proteinové sekvence jsou nejjemnějším možným vyjádřením fenotypu 
organismu, a nejspíš se v nich proto skrývá většina evoluční informace (Sapp, 2006).

Porovnávání sekvencí. Šedesátá léta se proto zcela dle očekávání nesla ve znamení 
sekvenování a fylogenetických studií mnoha proteinů, společných v rámci velkých ta-
xonů. V roce 1965 vyšel slavný článek Američanů EMILA ZUCKERKANDLA (1922–2013) 
a v té době již dvojnásobného nositele Nobelovy ceny (1954 za chemii, 1962 za mír) 
LINUSE PAULINGA (1901–1994), v němž použili sekvence hemoglobinu k odvození fy-
logeneze primátů (Zuckerkandl & Pauling, 1965), a o dva roky později srovnali další 
Američané WALTER M. FITCH (1929–2011) a EMANUEL MARGOLIASH (1920–2008) ami-
nokyselinové sekvence cytochromu c u člověka, koně, prasete, králíka, kuřete, tuňáka 
a pekařské kvasinky (Fitch & Margoliash, 1967). Navzdory tomu, že mikrobiologům 
stačilo jen vztáhnout ruku po nástroji, který jejich kolegům ve světě molekulární biolo-
gie otevřel zcela nové možnosti (zvláště vzhledem k časové paralele, která přímo bije 
do očí), z mnoha důvodů se tak poprvé stalo vlastně až na sklonku sedmdesátých let 
(Woese, 1994b, 2004b). 

Jaké sekvence porovnávat? Klíč ke třinácté komnatě bakteriální fylogeneze ležel ve 
volbě správných molekul: takových, jež by se daly najít u všech organismů bez rozdílu 
a zároveň by v jejich buňkách zastávaly klíčovou úlohu – to proto, aby nepodléhaly pří-
liš rychle mutačním změnám, což by na delších časových škálách rozmazalo přítomný 
fylogenetický signál. Tím, kdo tento klíč našel a zároveň neváhal si jím otevřít dveře do 
nové éry mikrobiologie, byl americký mikrobiolog CARL RONALD WOESE (1928–2012). 

Woese se původně zajímal o problematiku genetického kódu, tedy především o evo-
luci translace a translačního aparátu. Nevěřil totiž, že by genetický kód mohla být pouhá 
zamrzlá náhoda. Hlavním problémem, jemuž musel čelit, byl přitom způsob, jak se 
vypořádat s otázkami týkajícími se prvotních fází evoluce, které se ve své podstatě do-
týkaly vlastního vzniku a evoluce buněk. Bylo bezpodmínečně nutné vytvořit pojmový 
rámec, v němž teprve by se bylo lze pohybovat – a tím byla komplexní fylogeneze. Pod 
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vlivem této motivace Woese přepracoval metodu sekvenace a katalogizování krátkých 
RNA řetězců, kterou v roce 1965 vyvinul tým F. Sangera, a začátkem 70. let se konečně 
zaměřil na srovnávání oligonukleotidových úseků 16S rRNA.

Volba konkrétní molekuly, v tomto případě tedy nikoli proteinu, nýbrž RNA z malé 
ribozomální podjednotky, byla výsledkem dlouhých teoretických úvah: tvorba proteinů 
probíhá ve všech organismech bez rozdílu, a u všech lze proto rRNA nalézt; vzhledem 
k její chemické povaze i velikosti se s ní relativně snadno pracuje, na druhou stranu je 
ale dostatečně veliká na to, aby poskytla spolehlivé množství informace; a konečně – což 
bylo nejdůležitější – její evoluce (tj. změna sekvence v čase) probíhá kvůli její centrální 
funkci v buňce dostatečně pomalu na to, aby po sobě zanechala smysluplně rozeznatel-
nou genealogickou stopu (Woese, 1987; Woese & Fox, 1977). Jinými slovy, rRNA byla 
výborným fylogenetickým indikátorem v globálním měřítku.

Objev „nové“ skupiny organismů. V létě roku 1976 žádal Woese mnoho mikrobio-
logů o radu, které organismy ještě podrobit analýze. Nakonec přijal doporučení svého 
přítele a univerzitního kolegy RALPHA S. WOLFA (*1921), který mu k sekvenování dopo-
ručil podivnou skupinu metanprodukujících bakterií. Do této doby byly výsledky kata-
logizace naprosto zřejmé: všechny zkoumané organismy se spořádaně rozpadly do dvou 
předpokládaných skupin, tvořených prokaryoty a eukaryoty. Se sekvencí metanogenní 
bakterie Methanobacterium thermoautotrophicum však přišla anarchie: ribozomální 
RNA tohoto prokaryota neskončila podle očekávání ve skupině sobě podobných, ale 
dovolila si umístit se zcela mimo obě velké množiny. 

První myšlenkou byla samozřejmě možnost experimentální chyby, kterou ale jedno-
značně vyvrátilo opakování analýzy se zcela stejným výsledkem. A aby podivností neby-
lo málo, do nově založeného klastru se uhnízdili i zástupci dalších poněkud extrémních 
bakteriálních druhů, především termoacidofilní a halofilní linie. Výsledkem byla otázka 
poplatná paradigmatu doby, implicitně operujícímu na intuitivním předpokladu o mo-
nofylii bakterií: může existovat něco, co zcela zjevně není ani prokaryot, ani eukaryot?

Archebakterie vs. bakterie. Počáteční entuziasmus mírnil Wolfe, který si chtěl být 
jistý a hledal další důkazy. Jak se však kolekce těchto zvláštních organismů rozrůstala, 

Ribozomy

Ribozomy jsou komplexy proteinů a RNA, 
jejichž funkcí je translace neboli tvorba 
proteinů podle přepisu mRNA. U prokaryot 
a eukaryot se svým složením liší, obecně 
však platí, že ribozom se skládá z malé 

a velké podjednotky, které jsou samy slože-
ninou mnoha (desítek) proteinů a molekul 
RNA. 16S rRNA je molekulou RNA z malé 
podjednotky prokaryotických ribozomů.

ukázalo se, že mají oproti „klasickým“ bakteriím i další neobvyklé společné znaky: 
především odlišné membránové lipidy s éterovou namísto esterovou vazbou a rozdílné 
složení buněčné stěny, ve které chyběl jinak typický (a van Nielem a Stanierem přímo 
kanonizovaný) peptidoglykan. 

Tou dobou se sice již vědělo, že extrémní termoacidofilové rodů Sulfolobus a Ther-
moplasma mají strukturu membránových lipidů odlišnou od typických bakterií, ovšem 
tyto rozdíly se přičítaly na vrub adaptaci na extrémní podmínky prostředí. Začátkem 
osmdesátých let se nicméně potvrdilo, že výlučnost membránové struktury je společná 
celé řadě těchto nově zkoumaných bakterií včetně temperátních druhů, což vyvrátilo 
dosavadní domněnku o konvergentní evoluci vyvolané nároky extrémního prostředí 
a definitivně potvrdilo, že za podobností stojí fylogenetická souvislost.

Klíčovou postavou archebakteriálního pionýrství se stal německý mikrobiolog OTTO 
KANDLER (*1920), jehož Woeseovy výsledky nadchly a inspirovaly k dalšímu pátrání. 
Byl to právě on, kdo ještě v roce 1977 poukázal na to, že Woesem zkoumané druhy 
nemají v buněčné stěně peptidoglykan (Kandler & Hippe, 1977), a postupně prokázal, 
že to platí i pro ostatní organismy, které Woeseova laboratoř zařadila do skupiny ar-
chebakterií. Kandler přenesl těžiště jejich výzkumu do Německa, které v tomto ohledu 
učinil světovou velmocí. 

Jeho kolegové KARL STETTER (*1941) a WOLFRAM ZILLIG (1925–2005) v průběhu pěti 
let od jejich objevu dokázali, že archebakteriální DNA-dependentní RNA-polymerázy se 
charakteristicky liší od svých eubakteriálních protějšků a blíže odpovídají polymerázám 
eukaryot (Stetter et al., 1980; Sturm et al., 1980; Zillig et al., 1982; Zillig et al., 1979; Zillig 
et al., 1978). V roce 1981 navíc objevili hypertermofilii (Zillig et al., 1981) a otevřeli tak 
novou kapitolu výzkumu (Stetter, 2006), neboť do objevu extrémně hypertermofilních 
archebakterií představovaly jádro nové říše především archebakterie metanogenní (Balch 
et al., 1979), na něž se soustředila většina pozornosti (Rouviere & Wolfe, 1988).

Dvě nadříše vs. tři domény. Jak již bylo řečeno, Stanier s van Nielem své rozlišení 
prokaryotních a eukyryotních organismů chápali na úrovni buněčné struktury, časem se 
však začalo jaksi samo sebou předpokládat, že jde vlastně o dualitu fylogenetickou, což 
v praxi vycházelo z intuitivní víry v to, že prokaryota jsou monofyletickou skupinou. 
Důkazem takového tvrzení je samotná reakce na objev archebakterií, které rozbily čerst-
vě ukovanou představu o rozdělení světa na padrť. Woese si byl dobře vědom toho, že 
narazil na fylogenetický rozštěp velkého významu, proto také okamžitě všechny nově 
identifikované zvláštní bakterie zařadil do samostatné fylogenetické skupiny, kterou 
sebevědomě prohlásil za další říši života, a vzhledem k extrémofilnímu charakteru jejích 
zástupců ji účelově pojmenoval archebakterie (Fox et al., 1977; Woese & Fox, 1977), 
neboť se domníval, že jejich fenotyp pravděpodobně zrcadlí fenotyp prvních zemských 
organismů krátce po vzniku života a že archebakterie jsou tedy nejstaršími prokaryot-
ními organismy na planetě.
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Objev archebakterií tak stojí v počátku bouře rozpoutané v šálku dosti silného čaje: 
debaty o významu a odůvodnění termínu prokaryotní a o prokaryoticko-eukaryotické 
dualitě živých organismů v evoluční biologii. Woese a další poukazovali na skutečnost, 
že primárně se vůbec nejedná o rozdělení fylogenetické – a to navzdory tomu, že se tak 
s ním všeobecně zachází. Z hlediska fylogeneze jsou obě skupiny zcela nesrovnatelné 
a do značné míry umělá propast mezi nimi vytváří jeden z největších problémů biologie. 

Vztah organismů k prostředí, tolerance k teplotě,
hypertermofi lie

Mikroorganismy se velmi liší v tom, jak 
snášejí nebo naopak vyžadují určité abio-
genní faktory. Podle konkrétních požadav-
ků na daný abiotický faktor (např. teplotu) 
popisujeme danou skupinu ekologickými 
přívlastky s různými příponami. Pokud 
mikroorganismy daný abiotický faktor (re-
spektive určitý interval jeho hodnot) vy-
žadují ke svému růstu, nazýváme je -fi lní 
(termofi lní), zatímco tolerují-li v prostředí 
jeho zvýšenou hodnotu, nazýváme je -to-
lerantní (termotolerantní). Organismy, které 
z našeho pohledu žijí v extrémních podmín-
kách, nazýváme extrémofi ly. Extrémofi lové 
jsou však životu v takovém prostředí dobře 
přizpůsobeni (např. mají modifi kovanou 
strukturu a aktivitu enzymů a proteosyntézy 
obecně, modifi kace ve stavbě cytoplazma-
tické membrány či buněčné stěny) a z je-
jich hlediska se naopak jedná o prostředí 
optimální.

Tolerance k teplotě je obecně u živých 
bytostí relativně nízká, známá maxima pro 
zdárnou existenci (růst) se v případě obrat-
lovců pohybují kolem 38 °C, u cévnatých 
rostlin kolem 45 °C, u hmyzu a některých 

dalších členovců kolem 50 °C, u některých 
protist kolem 55 °C a u některých řas a hub 
až kolem 60 °C. S prokaryoty se však euka-
ryota v tomto ohledu nemohou srovnávat: 
řada sinic má horní hranici růstu v teplotách 
přes 70 °C, mnohé chemoorganotrofní 
a chemolitotrofní bakterie přes 90 °C a ně-
která archea dokonce přes 120 °C. 

Z hlediska tolerance k teplotě se bakte-
rie a archea rozdělují podle optimální tep-
loty růstu na:

název interval teplotního 
optima

psychrofi lní teploty pod bodem 
mrazu až cca 20 °C

mezofi lní 20 °C až cca 40 °C

termofi lní 40 °C až cca 80 °C

hypertermofi lní 80 °C až cca 120 °C

Psychrofi lní mikroorganismy jsou spíše 
než samotnou nízkou teplotou omezovány 
nepřítomností vody v kapalném skupenství. 
Ta se však v ledu díky jeho nehomogenitě 
dokáže udržet i v teplotách menších než 
10 °C pod bodem mrazu. 

O tom, že tyto námitky nebyly zcela liché, svědčí například i to, že biologové v násle-
dujících letech zpravidla tíhli k tomu, vidět v archeabakteriích spíše než samostatnou 
fylogenetickou linii právě jakýsi spojník či přechod mezi prokaryoty a eukaryoty (Kee-
ling & Doolittle, 1995).

Archebakterie vs. Archea. Aby zamezil představám, že archebakterie jsou „jen něja-
ké další bakterie“, a ztížil podle svého mínění chybné vnímání prokaryoticko-eukaryo-
tické duality, přepracoval Woese se svými kolegy celý systém univerzální klasifikace, 
a to opravdu z gruntu: z šesti dosavadních říší (eubakterie, archebakterie, protista, rost-
liny, houby a živočichové) dvou velkých superskupin (prokaryota a eukaryota) vytvořil 
systém tří samostatných a rovnocenných oddělení, která nazval doménami: Bacteria 
(dříve eubakterie), Archaea (dříve archebakterie) a Eucarya (Woese et al., 1990).

Reakce odborné veřejnosti byla dosti ambivalentní – Woese například sklidil ostrou 
kritiku takových velikánů, jakými byli ERNST W. MAYR (1904–2005) či THOMAS CAVA-
LIER-SMITH (*1942; Doolittle & Brown, 1994). Třídoménový systém se však pro svou 
praktičnost brzy stal všeobecně uznávaným a nad očekávání brzy pronikl i do didak-
tické sféry středoškolských učebnic; mnozí biologové v něm přesto spatřovali spíše 
principiální zatemňování skutečnosti (Margulis, 1998; Mayr, 1998) a nadále obhajovali 
prokaryoticko-eukaryotické rozdělení světa, a to buď z přesvědčení o jeho správnosti 
(Mayr, 1998), nebo zkrátka proto, že tuto dichotomii považovali za významnou z hle-
diska buněčné organizace, kde se jeví jako dobře opodstatněná (Walsh & Doolittle, 
2005).

Woese sám však trval na tom, že ani organizační hledisko není tak úplně bezproblé-
mové, neboť v případě prokaryot ve své podstatě vychází pouze ze sdílené nepřítomnosti 
eukaryotických znaků. Na molekulární úrovni jsou přitom bakterie a archea navzájem 
stejně dobře odlišitelné, jako je kterákoli z těchto dvou skupin od eukaryot (Woese, 
2004b), a rozdělení života do tří domén je proto, přinejmenším z pozice molekulární 
biologie, dobře podložené (Woese, 1998).

Existují stále prokaryota? Jádrem letitého sporu je tak ve skutečnosti negativní 
definice prokaryotní buňky, kterou jedni biologové považují za zásadní problém (Pace, 
2006), zatímco druzí nikoli − protože hlavní důraz je v ní podle nich kladen na hledis-
ko buněčné organizace (Walsh & Doolittle, 2005). Ačkoli společné znaky sjednocující 
všechna prokaryota existují (Martin & Koonin, 2006; Walsh & Doolittle, 2005), někteří 
významní badatelé včetně Woeseho kategoricky trvali na odstranění termínu prokaryota 
z biologického slovníčku (Pace, 2006); jiní přinejmenším přiznali, že prokaryota a eu-
karyota jsou označení nominální, která bude v případě potřeby skutečně nutno pozměnit 
(Doolittle, 1996). 

Dosti velkou ironií je ovšem to, že zastánci prvního řešení vlastně sami sobě pro-
kázali spíše medvědí službu, neboť tím, že široce používanému adjektivu bakteriální 
upřeli posunutím jeho významu zároveň synonymální význam „prokaryotní“, de facto 
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vynutili o to silnější potřebu termínu, který by popsal společné vlastnosti organismů 
z obou domén.

 3.1.4 Nový pohled na „bakterie“

EKOLOGIE NEJMENŠÍCH – POČÁTKY MIKROBIÁLNÍ EKOLOGIE – PCR A MOŽNOST 
ENVIRONMENTÁLNÍHO VZORKOVÁNÍ – ARCHEA VŠUDE KOLEM NÁS – EURYARCHEOTA 
VS. CRENARCHEOTA – PRVNÍ MEZOFILOVÉ A KORARCHEOTA – NAONOARCHEOTA – 
THAUMARCHEOTA – DIVERZITA VS. KULTIVOVATELNOST – VIABLE BUT NON-CULTURABLE 
(VBNC) STAV – LABORATOŘ VS. PŘIROZENÉ PROSTŘEDÍ – ŽIVOTNÍ STRATEGIE 

Ekologie nejmenších. Stejně jako mnohobuněčné organismy, i bakterie a archea vytvá-
řejí nepřebernou plejádu vzájemných vztahů, a to jak mezi sebou navzájem, tak mezi 
sebou a prostředím, které je obklopuje a v němž žijí – a to ať již jde o prostředí vnější, 
abiotické, či vnitřní prostředí nějakého hostitelského organismu. I v jejich případě lze 
proto hovořit o ekologii. Termín ekologie vytvořil ve druhé polovině devatenáctého 
století již zmiňovaný ERNST HAECKEL, pravděpodobně však není potřeba zdůrazňovat, 
že ekologie mikroorganismů je oborem zcela specifickým a relativně nedávným, který 
se klasické ekologii mnohobuněčných eukaryot podobá jen velmi vzdáleně. Abychom 
pochopili proč, je nutné zdůraznit, že na rozdíl od rostlin nebo živočichů nejsou u mi-
kroorganismů klíčovými faktory jejich ekologických vazeb ani věková struktura jejich 
populací, ani jejich vzhled, etologie či biogeografické rozšíření. To, co se počítá, je 
z převážné většiny pouze jejich metabolismus a interakce s dalšími organismy. 

Počátky mikrobiální ekologie. Obrovským dějinným paradoxem je skutečnost, že 
studium vzájemných vazeb mikroorganismů a prostředí zbrzdilo právě to, co v počátcích 
mikrobiologie umožnilo její raketový vzestup: zavedení koncepce čisté kultury ROBER-
TEM KOCHEM na sklonku devatenáctého století a možnost kultivovat bakteriální kmeny 
na pevných médiích, po druhé světové válce navíc díky J. MONODOVI chemicky defi-
novaných. Tyto techniky sice umožnily izolaci, amplifikaci a následnou biochemickou 
a fyziologickou charakteristiku mnoha bakteriálních druhů, mikrobiologové tím však 
zároveň ztráceli pohled na mikrobiální komunitu jako celek, což mělo samozřejmě své 
důsledky v obecných představách o postavení a významu mikroorganismů v přírodních 
ekosystémech (Haruta et al., 2009).

Ekologie mikroorganismů coby svébytný obor, zajímající se o roli mikroorganismů 
v přírodě bez ohledu na jejich případnou prospěšnost či nebezpečnost člověku, přichází 
až v druhé polovině dvacátého století; ještě dlouho poté se však bakterie nemohou zbavit 
nehezké pověsti, kterou jim na dlouho přisoudily hvězdné začátky lékařské mikrobio-
logie na sklonku předminulého století. Není se ostatně čemu divit, pozornost vědců se 

z pochopitelných důvodů zaměřovala převážně na mikroorganismy patogenní a průmy-
slově či zemědělsky významné. Motivací pro rozšíření obzorů se pro mikrobiology stala 
až osmdesátá léta, v jejichž průběhu získali mocný nástroj pro zcela nové typy výzkumů. 

PCR a možnost environmentálního vzorkování. V roce 1986 publikoval americký 
biochemik NORMAN RICHARD PACE (*1942) spolu se svými kolegy studii o identifikaci 
půdních bakterií na základě izolace 16S rRNA (Pace et al., 1986). Tento inovativní 
přístup známý jako environmentální vzorkování, založený na nedávno vymyšleném prin-
cipu polymerázové řetězové reakce (PCR; Mullis et al., 1986), umožnil velmi podrobné 
studium mikrobiálních populací a ve výsledku především vytváření fylogenetických 
stromů bez nutnosti kultivovat konkrétní druhy. Tím biologům mimo jiné usnadnil pro-
pojit ekologické poznatky s těmi evolučními a zaměřit se na vzájemnou souvislost obou 
pohledů (Olsen et al., 1986). 

Environmentální genomické studie sice u studovaných vzorků nejsou schopny určit 
vlastní fenotyp, jehož znalost je samozřejmě základem skutečného poznání daného 
mikroorganismu (Fenchel et al., 2006), lze se nicméně podívat, které fenotypicky již 
charakterizované mikroorganismy jsou izolovaným sekvencím příbuzné a v jaké míře. 
Kromě toho lze na základě takto získaných sekvencí navrhnout a zkonstruovat značené 
DNA sondy a primery, jež biologům mohou pomoci mikroskopicky identifikovat mi-
kroorganismy, v nichž se příslušné sekvence nacházejí, a v neposlední řadě lze tímto 
způsobem určit kompletní souhrn organismů ve zkoumané nice, zvláště jejich relativní 
počet a metabolické schopnosti (Woese, 1994a). Teprve díky těmto inovativním pří-
stupům se mohla zrodit molekulárně orientovaná ekologie mikroorganismů (Schmidt, 

Obr. 16  Suspenze, kolonie a biofi lm

Suspenze představuje homogenní roztok bakteriálních buněk v  kapalném  živném médiu, kolonie označu-
je sdružení klonálních buněk na pevném živném médiu (v  laboratoři zpravidla na agaru), zatímco termínem 
biofi lm popisujeme komunitu buněk mnoha druhů, žijící přisedle na povrchu (např. sliznice, kamene apod.). 
Suspenze a kolonie připravované v laboratořích jsou vlastně uměle vytvořenými monokulturami, které biolo-
gům prokazují neocenitelnou službu v defi nování vlastností konkrétního druhu bakterie, zároveň je však nutné 
si uvědomit, že v přirozených podmínkách se prokaryotní organismy vyskytují ve smíšených komunitách.
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2006; Woese, 1994b) − a výsledky tohoto nového zaměření na sebe nenechaly dlouho 
čekat. 

Archea všude kolem nás. Jedním z hlavních a brzkých výstupů byl v souvislos-
ti s archebakteriemi překvapivý objev mnoha jejich mezofilních i psychrofilních linií 
(Schleper et al., 2005). Jak již bylo řečeno, název archebakterie byl zvolen zcela účelo-
vě, a protože v letech bezprostředně následujících po jejich objevu už nebyly objeveny 
žádné další archebakteriální fenotypy, mělo se všeobecně za to, že celá říše (resp. od 
roku 1990 doména) sestává z tří doposud známých specializovaných linií: metanogenů, 
extrémních halofilů a extrémních termofilů, fylogeneticky ovšem spadajících pouze 
do dvou velkých skupin – metanogenní a jim příbuzné archebakterie a archebakterie 
extrémně termofilní (Woese, 1987). V roce 1990 se pak z těchto dvou skupin staly for-
málně kmeny domény Archea (Woese et al., 1990).

Euryarchaeota vs. Crenarchaeota. První, fenotypicky značně heterogenní říše za-
hrnující metanogenní archebakterie, extrémní halofily, sulfát redukující druhy a některé 
termofily, byla pojmenována Euryarchaeota. Řecký prefix eury (široký) měl podtrhovat 
široké spektrum obývaných nik a variabilní zdroje metabolismu. Druhý kmen, zahrnující 
extrémní termofily, byl nazván Crenarchaeota. Předpona cren (pramen) měla zdůrazňo-
vat myšlenku, že termofilie jakožto znak vyskytující se v obou archebakteriálních liniích 
je pravděpodobně v rámci celé domény evolučně původním fenotypem. 

Obr. 17  Euryarchaeota vs. Crenarchaeota

Univerzální strom života a dvě skupiny archeí podle C. R. Woeseho (1990).

Z historického hlediska lze doplnit, že skupina Crenarchaeota se významově kryje 
s označením Eocyta, jak ji ještě během osmdesátých let pojmenoval americký biolog 
JAMES A. LAKE (*1941). Lake na základě prostorové analýzy malé ribozomální podjed-
notky, která potvrdila existenci tří základních typů organizace (eubakteriální, archebak-
teriální a eukaryotické), poskytl na Woesově práci nezávislý důkaz pro existenci arche-
bakterií jakožto autonomní fylogenetické linie (Lake et al., 1982). Lakeův tým však 
brzy dospěl k přesvědčení, že z hlediska struktury ribozomu vlastně existují linie čtyři, 
na základě čehož přejmenovali crenarcheoty na eocyty a označili je za samostatnou 
říši (Lake et al., 1984). Ačkoli se tento návrh nedočkal většího ohlasu, Eocyta (Crenar-
chaeota) coby skupina příbuznější více eukaryotům než euryarchaeotům vyvolala otáz-
ku, zda jsou vlastně archebakterie jako celek monofyletická skupina. 

První mezofilové a Korarchaeota. Počátkem devadesátých let se přišlo na to, že 
archebakteriím nejsou zdaleka vlastní pouze extrémní biotopy: environmentální sekve-
nování jich odhalilo ohromná množství tam, kde by je nikdo býval nečekal − v temperát-
ním a dokonce aerobním prostředí pobřežních povrchových oceánických vod (Delong, 
1992). Jen o pár let později byla na základě environmentálních vzorků z hypertermofil-
ního prostředí v Yellowstonském národním parku ustanovena další archebakteriální říše, 
nazvaná Korarchaeota (koros, mladík, mělo odkazovat na brzkou divergenci této sku-
piny během evoluce archebakterií, neboť se ve fylogenetických stromech odvětvovaly 
ještě před rozdělením crenarcheot od euryarcheot (Barns et al., 1996).

Nanoarchaeota. Zvýšené úsilí o podrobné studium mikroorganismů novými meto-
dami přineslo v posledních dvaceti letech konkrétně v případě archeí celkem značnou 
proměnu jejich systému. V roce 2002 byla objevena hypertermofilní, striktně chemo-
litotrofní archebakterie pojmenovaná Ignicoccus, která upoutala pozornost vědců pří-
tomností vnější membrány, značně připomínající vnější membránu gramnegativních eu-
bakterií (Rachel et al., 2002b). Zde mimochodem stojí za zmínku, že existuje i hypotéza 
pro symbiogenetický vznik samotných gramnegativních bakterií, a to údajně splynutím 
klostridia a aktinobakterie (Lake, 2009). Poměrně brzy se ale přišlo na to, že spolu 
s druhem Ignicoccus se vyskytuje ještě jeden, mnohem zajímavější.

Tímto způsobem spatřil světlo světa druh Nanoarchaeum equitans, anaerobní hyper-
termofil o velikosti pouhých 0,35–0,5 mikronu, s nejmenším tehdy známým mikrobi-
álním genomem o velikosti 490 kb, což je ekvivalent zhruba 1 % genomu E. coli. To 
spolu s unikátní sekvencí SSU rRNA vedlo hned na začátku k postulování další velké 
archeální skupiny: říše Nanoarchaeota (Huber et al., 2002). Kultivovat N. equitans bylo 
možné pouze v rostoucí kultuře rodu Ignicoccus, a zprvu proto nebylo jasné, zda jde 
o mutualistu, nebo parazita (Huber et al., 2003); analýza genomu tohoto pozoruhodného 
organismu však potvrdila druhou variantu (Das et al., 2006; Waters et al., 2003).

Thaumarchaeota. Zatím posledním velkým systematickým počinem, vycháze-
jícím z environmentálních genomických studií, bylo u archebakterií postulování říše 

Interakce mikroorganizmu - 2015.indd   100-101Interakce mikroorganizmu - 2015.indd   100-101 7.3.2015   22:22:257.3.2015   22:22:25



103102 Symbiotické interakce mezi prokaryoty a ostatními organismyÚvod do studia symbiotických interakcí mikroorganismů

pojmenované Thaumarchaeota v roce 2008, kde thaumas znamená údiv (Brochier-Ar-
manet et al., 2008). Thaumarchaeota sdružují skupinu mezofilních crenarcheot, o níž 
předpokládáme, že jde o samostatnou a starobylou linii, přiřazenou ke crenarcheotům 
na základě nepřesné interpretace dosavadních fylogenetických analýz.

Diverzita vs. kultivovatelnost. Environmentální genomika s sebou přinesla mnohá 
překvapení, mezi ta nejzásadnější ovšem patřilo poznání, že diverzita mikroorganismů 
v prostředí je daleko větší, než si kdy mikrobiologové mysleli (Cohan & Koeppel, 2008; 
Horner-Devine et al., 2004; Keller & Zengler, 2004). Teprve díky genomickým studiím 
se přišlo na to, že kultivačními technikami jsou biologové schopni pěstovat v laborato-
řích celkově méně než pouhé procento diverzity, kterou odhalily studie molekulární. To 
může mít samozřejmě řadu příčin. Nekultivovatelné druhy mohou například vyžadovat 
výzkumníkům neznámou kombinaci růstových faktorů nebo třeba konkrétní prostředí 
hostitele (Zengler, 2009). Mezi další důvody může patřit například extrémně pomalý 
růst, nárůst v podprahových hustotách, které neumožňují vytvořit kolonie, či schopnost 
růst a množit se pouze v metabolicky kooperujících konzorciích, kde jsou mikroorga-
nismy závislé na činnosti dalších druhů.

Viable but non-culturable (VBNC) stav. Bezpochyby tou nejzajímavější příčinou 
nemožnosti kultivace in vitro je zvláštní fyziologický stav buněk některých bakteriálních 
druhů, při němž jsou dané buňky sice živé (a v případě patogenních a komenzálních 
druhů i schopné kolonizovat hostitele), ale za žádnou cenu se v prostředí nedělí. Tato 
situace se nejčastěji popisuje akronymem VBNC (viable but non-culturable; Puspita et 
al., 2012). V prostředích chudých na živiny či vytvářejících jiné fyziologicky stresové 
situace se bakterie v tomto stavu nacházejí jako volné planktonní buňky nebo v biofil-
mech (Trevors, 2011). 

VBNC stav byl navíc definován u většiny bakteriálních patogenů člověka, tj. např. 
u zástupců rodů Campylobacter, Escherichia, Francisella, Helicobacter, Legionella, 
Listeria, Mycobacterium, Pseudomonas, Salmonella, Shigella nebo Vibrio (Ozcakir, 
2007). Obecně se má za to, že jde o přechodnou životní strategii přežití za nevýhod-
ných podmínek, jíž se vzhledem k výše uvedenému věnuje velká pozornost (Oliver, 
2010). VBNC buňky patogenní E. coli lze najít například i v běžné pitné vodě, ačkoliv 
v extrémně nízkých koncentracích cca 3–4 CFU (colony forming units) na litr (Liu et 
al., 2008). 

Colony forming unit – CFU

CFU označuje přibližný počet životaschopných buněk ve vzorku, resp. počet buněk, z nichž 
po inokulaci vzorku na pevné živné médium vyroste kolonie.

Laboratoř vs. přirozené prostředí. V souvislosti s kultivací mikroorganismů in vitro 
v čistých kulturách je proto nutné uvědomit si, že jako modelové organismy jsou účelově 
vybírány právě ty, jež vykazují bezproblémový růst v dobře definovaných médiích, mají 
pokud možno krátkou generační dobu a dosahují vysokých populačních hustot – neboť 
právě tyto vlastnosti jsou pro výzkumníky užitečné. Kultivace probíhá nejčastěji v sus-
penzi, kde mají všechny buňky stejné růstové podmínky, zatímco v přírodě se nejčastěji 
vyskytuje růst na površích, kde naopak všechny buňky stejné podmínky nemají (v rámci 
vodního sloupce je hustota organismů vždy nižší než v bentosu a i zde jsou mikroorga-
nismy často navázané na organické i anorganické povrchy). 

Klonální populace čili kmeny se navíc kultivují v optimálních podmínkách (pH, tep-
lota, nadbytek snadno degradovatelných živin), což je situace, kterou při nejlepší vůli 
nelze označit jako obvyklou v přirozeném prostředí, kde jsou mikroorganismy zpravidla 
vystaveny nedostatku zdroje uhlíku i ostatních biogenních prvků a jsou na to fyziologic-
ky uzpůsobené (nehledě k tomu, že zdroje uhlíku jsou v přirozených podmínkách značně 
variabilní). Krátkodobá odpověď na hladovění zahrnuje jevy jako je třeba katabolic-
ká represe; buňky se obecně snaží zvýšit množství či účinnost transportních systémů, 
a jsou-li k dispozici, využít i jiné utilizovatelné zdroje uhlíku.

Životní strategie. Mnohem zajímavější jsou však dlouhodobé adaptace k hladovění, 
které vedou až ke změně morfologie a fyziologie buňky, což je samozřejmě z hlediska 
její existence v prostředí a vztahu s jinými organismy významný faktor. Buňky mohou 
například vytvářet nejrůznější výrůstky a hyfy pro zvětšení svého specifického povrchu 
(Caulobacter, Stella), trpasličí buňky (Vibrio) či sporulující útvary: endospory (Bacillus, 
Clostridium), akinety (sinice), cysty (Azotobacter), myxospory (myxobakterie). Původní 
představy biologů o tom, že životní strategii mikroorganismů lze redukovat na vege-
tativní buňky povětšinou kulovitého či tyčinkovitého tvaru, které procházejí jedním 
buněčným dělením za druhým, se proto ukazují jako příliš zjednodušené. Překvapivě 
i v rámci prokaryot lze nalézt celou řadu nejrůznějších životních strategií.

Laboratorní čisté kultury proto do značné míry navozují pro zkoumaný organismus 
umělou situaci, neboť v přirozeném prostředí je daný druh či ekotyp vždy vystaven 

Katabolická represe

Katabolická represe označuje kontrolní 
systém inhibice některých katabolických 
enzymů, díky němuž je bakteriální buňka 
schopna rychle využívat preferované zdro-
je energie a uhlíku. Typickým příkladem je 

potlačení syntézy hydrolytického enzymu 
β-galaktozidázy v bakterii E. coli v pří-
tomnosti laktózy, je-li současně přítomna 
i glukóza – bakterie bude preferenčně ště-
pit výhodnější glukózu.
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suboptimálním podmínkám a navíc není nikdy úplně izolovaný – ve skutečnosti na-
opak vždy vytváří vztahy s ostatními organismy, i kdyby to měla být pouhá kompetice 
o zdroje s ostatními jedinci téhož druhu. 

Ekologie mikroorganismů biologům přinesla zásadně nový pohled na bakterie jako 
na organismy, které jsou navzdory své drobné velikosti a jednoduché struktuře buňky 
schopné relativně komplexních životních projevů a v rámci prostředí hrají velmi vý-
znamnou ekologickou roli. 

 3.1.5 Prokaryota a prostředí

ZÁKON TOLERANCE – KLONY, GILDY, SPOLEČENSTVA – VÝZNAM KONEČNÉHO AKCEPTORU 
ELEKTRONŮ PRO METABOLISMUS – DENITRIFIKACE VS. NITRIFIKACE – FERMENTACE – 
SEKUNDÁRNÍ SYNTROFNÍ FERMENTACE

Zákon tolerance. Optimální podmínky v laboratoři dovolují studovaným mikroorga-
nismům kromě blahobytného růstu též vykazovat mnohem vyšší toleranci k nejrůzněj-
ším faktorům, než jak by tomu bylo za suboptimálních podmínek v přirozeném prostře-
dí. Úspěšnost konkrétního mikroorganismu v konkrétním prostředí totiž limituje nejen 
zdroj uhlíku a energie, nýbrž i tolerance k nejrůznějším abiotickým faktorům (teplota, 
kyslík, redoxní potenciál prostředí, pH, přítomnost vody). Fakt, že pro daný organismus 
existují hranice daného fyzikálního faktoru, mimo něž jsou jeho růst a přežívání nemož-
né, se často označuje jako zákon tolerance. 

Je přitom nutné mít na paměti, že v přirozeném prostředí působí abiotické fakto-
ry vždy v kombinaci, přičemž různé kombinace mohou případně hranici tolerance ke 
konkrétním faktorům zvyšovat. Z hlediska optimálních hodnot mohou být přitom tyto 
faktory pro různé organismy velmi variabilní. Je zcela žádoucí si uvědomit, že v případě 
extrémofilních mikroorganismů jsou tato optima vůči normálu posunutá, což v praxi 
znamená, že z našeho pohledu nehostinné prostředí je pro tyto mikroorganismy opti-
mální, tj. extrémofilní jsou tak pouze z antropocentrického hlediska. 

Klony, gildy, společenstva. Za povšimnutí též stojí, že na rozdíl od mnohobuněčných 
eukaryot, u nichž hranice pro růst a reprodukci organismu není totožná, u mikroorga-
nismů tomu tak je: jestliže prostředí umožní, aby mikroorganismus rostl, pak se i rozdělí, 
a tedy rozmnoží. V přírodě vytvářejí jednotlivé buňky klonální populace, které intera-
gují mezi sebou navzájem. Metabolicky příbuzné populace vytvářejí funkční skupiny 
neboli tzv. gildy, skupiny gild vytvářejí společenstva a ta spolu s abiotickým prostředím 
definují celý ekosystém. 

Význam konečného akceptoru elektronů pro metabolismus. Pro distribuci jednot-
livých gild v rámci vertikálního profilu je zcela zásadním faktorem přítomnost vhodného 

akceptoru elektronů. Z hlediska celkového metabolismu je samozřejmě nejvýznamněj-
ším konečným akceptorem elektronů z oxido-redukčních reakcí kyslík; v oxické zóně 
se proto setkáváme především s aerobně respirujícími mikroorganismy. V atmosféře je 
kyslík sice přítomen dosti hojně, ve vodě však jeho koncentrace kvůli jeho nízké roz-
pustnosti rychle klesá. Rozpustnost kyslíku navíc klesá s rostoucí teplotou vody. Výsled-
kem je jeho rychlé spotřebování a vznik prostředí anoxického, v němž se již setkáváme 
s respirací anaerobní, nejčastěji v podobě respirace nitrátu neboli tzv. denitrifikace.

Denitrifikace vs. nitrifikace. V prostředí s nedostatkem kyslíku se jako terminální 
akceptor elektronů nejčastěji využívá nitrát (NO3

–), který se jejich přijetím redukuje na 
nitrit (NO2

–), plynný dusík (N2), oxid dusnatý (NO), dusný (N2O) nebo amoniak (NH3). 
V případě, že dráha končí plynným dusíkem, ten vytěká a půda je tak o něj ochuzena; 
proto se tomuto procesu říká denitrifikace. Opačným jevem je pak tzv. nitrifikace, zde 
však dusíkatá sloučenina nehraje roli příjemce elektronů, nýbrž naopak zdroje elektronů 
a energie; nitrifikace je tedy chemolitotrofní oxidací redukovaných sloučenin dusíku na 
nitráty. 

Fermentace. Nejsou-li v anoxickém prostředí přítomny žádné vhodné akceptory 
elektronů, přichází ke slovu primární fermentace. Charakteristickým rysem fermentace 

Obr. 18  Rozvrstvení metabolismů v závislosti na dostupných akceptorech elektronů
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je to, že nevyžaduje přítomnost vnějšího akceptoru elektronů, neboť jak donor, tak 
akceptor vznikají při samotné oxidaci zdroje uhlíku. Fermentace, která probíhá v an-
aerobním prostředí, má však proti aerobní respiraci i anaerobní respiraci tu nevýhodu, 
že neumožňuje úplnou oxidaci až na oxid uhličitý (CO2). Produkty primární fermentace 
jsou tak látky jako krátké organické kyseliny, alkoholy, laktát, sukcinát, ale i plynný 
vodík či CO2. 

Sekundární syntrofní fermentace. Tyto jednodušší sloučeniny mohou následně vy-
užít další metabolické skupiny mikroorganismů, které jako konečné akceptory elektronů 
využívají buď sírany, nebo třeba železité či manganičité sloučeniny. Nestane-li se tak, 
dochází k tzv. sekundární syntrofní fermentaci, během níž jsou zbylé produkty primární 
fermentace oxidovány na vodík a acetát (CH3COO–), které pak metanogenní archea 
mění na metan. Sekundární syntrofní fermentace je přitom vázána na fyzicky blízkou 
syntrofii dvou partnerů, kdy jeden vodík odčerpává, zatímco druhý jej poskytuje.

 Vzhledem ke svému rozšíření, celkově obrovské biomase a velice různorodým meta-
bolismům tak prokaryota ve skutečnosti určují distribuci jednoduchých sloučenin v pro-
středí, a jsou proto hybným motorem globálních cyklů významných biogenních prvků.

 3.1.6 Prokaryotní druh

DLE FENOTYPU – FYLO-FENETICKÝ KONCEPT DRUHU – EKOTYP − PROBLÉMY

U prokaryot na rozdíl od eukaryot (Hey, 2006) je vzhledem k jejich nepohlavnímu roz-
množování a vysokému stupni horizontálního přenosu genů obecná potíž při určování 
základní taxonomické charakteristiky, jíž je druh.

Dle fenotypu. První definice prokaryotických druhů se logicky opíraly o selektivně 
určované soubory fenotypických znaků, jichž je u prokaryotních organismů o mnoho 
méně než u organismů eukaryotních (Young, 2006). To ve výsledku vedlo k mnoha zma-
tením, protože různí mikrobiologové mohli na tutéž skupinu uplatňovat různá kritéria. 

Syntrofi e

Syntrofi e označuje metabolickou koopera-
ci dvou nebo více druhů, při níž zpravidla 
produkty metabolismu jednoho slouží jako 
zdroj potravy pro druhého. Ukázkou mikro-
biální syntrofi e je právě situace, kdy někte-

ré druhy bakterií oxidují produkty primární 
fermentace na vodík a acetát (pro ně tedy 
výstup metabolismu), které naopak metano-
genní archea využívají jako zdroj (u nich je 
výstupem metabolismu metan).

Výsledkem tak byla praxe, kdy jeden druh mohl být klasifikován pod několika různými 
jmény. Až do zavedení fylogenetické systematiky musela taxonomie prokaryot spoléhat 
výlučně na fenotyp, neboť teprve s molekulární klasifikací genotypu (tj. porovnáváním 
určité sekvence) biologové získali navzájem srovnávatelné reprezentativní znaky. Vý-
znamnou pomůckou bylo pro klasifikaci ještě před začátkem sekvenování i určování 
poměru G-C párů v DNA.

Fylo-fenetický koncept druhu. Ve výsledku je tak za druh považována kombinace 
mnoha v podstatě nezávislých znaků, které se samy o sobě mohou vyskytovat i v jiných 
skupinách, a nejsou tedy pro ten který druh přímo výlučné. Prokaryotický druh tak začal 
být z nevyhnutelné nutnosti vnímán jako monofyletická a geneticky koherentní skupi-
na jednotlivých organismů, které vykazují vysoký stupeň celkové podobnosti v mnoha 
nezávislých znacích a jsou rozpoznatelné díky rozlišitelným fenotypovým vlastnostem, 
což se někdy označuje jako fylo-fenetický koncept druhu (Rossello-Mora & Amann, 
2001).

Ekotyp. Na rozdíl od druhů eukaryotických jsou univerzální druhové vlastnosti pro-
karyot udržovány populací, kterou lze spíše než za druh označit za tzv. ekotyp. Ekotyp 
popisuje populaci obývající tutéž ekologickou niku, a sdílející tudíž stejný zdroj energie, 
jejíž divergence je udržována přírodním výběrem. Molekulární metody ukazují, že druh 
označený jménem ve skutečnosti obvykle obsahuje mnoho takových ekotypů, přičemž 
každý z nich má univerzální atributy samostatného druhu (Cohan, 2001, 2002). Vý-
znamnou pomocí je přitom pro mikrobiální taxonomii bezesporu narůstající množství 
celogenomových sekvencí (Coenye et al., 2005; Gevers et al., 2005). Definice prokaryo-
tického druhu tak pravděpodobně leží v kombinaci genetické diverzity a odlišných eko-
logických strategií (Fraser et al., 2009) – ovšem pouze za předpokladu, že něco takového 
jako prokaryotické druhy vůbec existuje (Achtman & Wagner, 2008; Caro-Quintero & 
Konstantinidis, 2012; Vos, 2011). 

 Problémy. Zjevnou potíží při definování prokaryotních druhů je vysoká rychlost 
rekombinační aktivity, jejímž projevem je výměna DNA i mezi relativně pouze vzdáleně 
příbuznými bakteriemi. Důsledkem toho je skutečnost, že stupeň genetické podobnosti 

Nukleotidové páry guanin-cytosin

G-C páry jsou na rozdíl od A-T párů spojeny 
nikoli dvěma, nýbrž třemi vodíkovými vazba-
mi, a spojení obou řetězců DNA je tak v pří-
padě těchto párů „pevnější“. Celkový obsah 
G-C párů v DNA proto ovlivňuje to, jak snad-

no se bude molekula DNA při vyšších tep-
lotách „rozplétat“. Protože obsah G-C párů 
je u různých organismů značně variabilní, 
dá se např. v systematice prokaryot s úspě-
chem využít jako další klasifi kační hledisko.
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i mezi blízce příbuznými bakteriemi nemusí být nijak vysoký. Právě proto se v učeb-
nicové definici druhu dle stupně hybridizace DNA (tj. určení míry komplementarity 
obou posuzovaných vzorků) objevuje tak nízké číslo jako 70 % (Oren, 2004) – savci by 
kupříkladu s tolerancí podobnosti DNA 30 % tvořili jediný druh. Bariéry horizontálního 
přenosu genetické informace, které by se daly případně využít pro přirozené ohraničení 
druhů, tak vlastně neexistují (Fraser et al., 2007). Otázkou zůstává i to, jaké vlastně 
mechanismy a evoluční síly na prokaryotní organismy ve srovnání se sexuálně se roz-
množujícími mnohobuněčnými eukaryoty působí, tj. zda tytéž, či úplně jiné – a v jaké 
míře (Barraclough et al., 2012).

 3.2 Interakce prokaryot s prokaryoty

I bakterie a archea, podobně jako eukaryotní organismy, mají ve svých řadách vybrané 
modelové organismy, s nimiž se z nějakého důvodu snáze pracuje a které díky zobecnění 

Biologický druh vs. pohlavnost

Povaha biologických druhů a vlastně jejich 
samotná existence je v přírodních vědách 
ožehavým tématem s dlouhou historií, kte-
ré se úzce dotýká i fi losofi cké stránky věci. 
Lze rozlišovat dva hlavní názorové prou-
dy: první předpokládá, že druhy v přírodě 
existují objektivně, tj. nezávisle na člově-
ku, zatímco podle druhého je jako určitou 
koherentní skupinu vymezuje až sám člo-
věk. Jedním z prvních, kdo pohled biologů 
obrátil od představy druhu coby neměnné 
platónské ideje k představě druhu jakožto 
dynamické a v čase se vyvíjející populace, 
nebyl nikdo jiný než CHARLES DARWIN. V sou-
časnosti existuje přes dvě desítky nejrůz-
nějších defi nic druhu, přičemž běžně použí-
vanou je stále defi nice biologického druhu 
ERNSTA MAYRA (1904–2005), podle níž druh 
vymezuje skupina sobě podobných, vzá-

jemně se plodně křížících jedinců. Problém 
je, že u nepohlavních organismů, mezi 
něž patří i všechna prokaryota, koherent-
ní časové linie udržované pohlavním roz-
množováním vlastně neexistují. V případě 
mikroorganismů, u nichž je běžný přenos 
genetické informace i horizontálně, nejen 
vertikálně, jde vlastně o genealogické li-
nii v podstatě hovořit pouze u centrálního 
souboru nejdůležitějších genů (tzv. refrak-
torní jádro), které horizontálnímu přenosu 
genů nepodléhají. Určování druhů je proto 
u bakterií a archeí značně problematické 
a do značné míry arbitrární. Je otázkou, 
zda u prokaryot, která nemají pohlavní roz-
množování a jejichž evoluce odpovídá díky 
HGT spíše než stromu (s jasně určenými 
liniemi v podobě „větví“) vzájemně prople-
tené síti, lze o druzích vůbec hovořit.

dosažených výsledků stojí jako pars pro toto pro chápání celé skupiny. U prokaryotních 
mikroorganismů je situace ztížena tím, že vzhledem k jejich velikosti a absenci výraz-
ných fenotypových znaků (vyjma metabolických aktivit) bylo jejich studium po většinu 
20. století omezeno na amplifikaci jejich fyziologických projevů. Výzkumné prostředí 
se proto obvykle redukuje na klonální populaci tvořící suspenzi v živném roztoku, méně 
často kolonii na pevném médiu. Je však nutné si uvědomit, že v přirozeném prostředí 
žijí bakterie a archea v mnohadruhových komunitách, často přichycených na površích 
(biofilmy), a že i v rámci těchto organismů lze tedy rozlišovat zajímavé interakce.

 3.2.1 Bakteriální predátoři z rodu Bdellovibrio

V roce 1962 objevil německý biolog Heinz Stolp při hledání půdních bakteriálních 
virů plaky na bakteriálních koloniích Pseudomonas phaseolicola (Stolp & Starr, 1963), 

Obr. 19  Životní cyklus Bdellovibria (schéma)
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které, jak se následně ukázalo, nezpůsobovaly bakteriofágy, nýbrž jiné malé bakterie, 
pojmenované jako rod Bdellovibrio. 

Bdellovibria jsou zhruba jeden až dva mikrometry dlouhé bakterie, které napadají 
periplazmatický prostor gramnegativních bakterií někdy i dvacetkrát větších než ony 
samy. Při napadání hostitelské bakterie se dovedou pohybovat rychlostí až stonásobku 
své vlastní délky za sekundu (Paracer & Ahmadjian, 2000), což je rychlost srovnatelná 
u průměrně vysokého člověka zhruba s rychlostí 650 km/h. Bezprostředně po průniku 
buněčnou stěnou a plazmatickou membránou do periplazmatického prostoru se buňka 
bdellovibria zvětší, prodlouží a následně rozdělí, zatímco protoplast hostitelské buňky 
se zhroutí do malého zbytkového tělíska, zvaného bdelloblast. Dceřiné buňky bdello-
vibria vznikají v počtu zhruba 5–20 buněk podle velikosti a metabolické aktivity své 
kořisti, kterou poměrně rychle zabijí. Krátce po bdellovibriu byly objeveny i bdellofágy, 
resp. viry napadající tohoto buněčného predátora (Kessel & Varon, 1973).

Bdellovibrio bacteriovorus a jemu podobné mikroorganismy, nazývané též BALO 
(Bdellovibrio-&-like organisms), chvíli lákaly pozornost jako možné terapeutikum proti 
patogenním gramnegativním bakteriím, jako jsou například Salmonella, Pseudomonas 
nebo Escherichia, dosud toho však o nich víme příliš málo (Strauch et al., 2007) – ata-
kované buňky musejí být totiž pro bdellovibria senzitivní. Nesenzitivní bakterie, které 
nemohou být úspěšně napadeny, se často označují termínem vějičky (decoys), přičemž 
platí, že dynamika takového tripartitního systému už není tak jednoznačná (Hobley et 
al., 2006).

Celkem významnou událostí byl objev BALO bakterie Micavibrio, která se údajně 
odvětvuje na bázi skupiny α-proteobakterií (šlo by tedy o bakterii příbuznou skupině, 
která v evoluci dala vzniknout mitochondriím), neboť všechny až dosud popsané druhy 
patřily do skupiny δ-proteobakterií. Vzhledem k tomu, že u prokaryot obecně chybí fa-
gocytóza (tedy schopnost pohlcování), vyskytly se spekulace, zda podobným způsobem, 
tj. napadením BALO bakterií, vlastně nemohl vzniknout předek mitochondrie (Davidov 
et al., 2006).

O tom, zda podobné organismy označovat za predátory, parazity nebo parazitoidy, 
se vedou hojné diskuse, jako celek však znovu ukazují, že životní strategie prokaryot 
mohou být různorodé a relativně komplexní. Obecně se u takto kořistnicky orientova-
ných vztahů rozlišují podle kontaktu s hostitelem v zásadě čtyři typy interakcí (Martin, 
2002): i) predace typu vlčí smečky, resp. skupinová predace, kdy mnoho buněk společně 
vylučuje hydrolytické enzymy, známá u sociálně stratifikovaných myxobakterií (Veli-
cer & Vos, 2009), ii) epibiotická strategie, kdy predace vyžaduje dotyk buňka–buňka, 
iii) invaze do periplazmického prostoru a iv) přímá invaze do cytoplazmy.

 3.2.2 Bakterie v bakterii

To, že by jedna bakteriální buňka mohla vstoupit do druhé, se kvůli nepřítomnosti fago-
cytózy u prokaryot považovalo dlouho za nemožné. Nyní ale známe příklady trvalého 
soužití právě takového charakteru (von Dohlen et al., 2001). Ve specializovaných buň-
kách hmyzu ze skupiny červců (Coccoidea), konkrétně u červce citroníkového (Plano-
coccus citri), obsahujících bakteriální endosymbionty, byli objeveni symbionti dvou 
velkých eubakteriálních skupin, β-proteobakterií a γ-proteobakterií.

Původně se myslelo, že endosymbiotické bakterie jsou v buňkách červců zabaleny do 
jakýchsi slizem vyplněných kulovitých útvarů o velikosti zhruba deset až dvacet mikro-
metrů, které obklopují jádro hostitelské buňky a vyplňují značnou část její cytoplazmy. 
Tyto symbiotické váčky přitom neměly nic společného s váčky, jež běžně nacházíme 
v eukaryotních buňkách a které jsou odvozeny od endomembránového systému. Po 
důkladnější analýze však vyšlo najevo, že ve skutečnosti právě tyto váčky samy jsou 
β-proteobakterie, zatímco všechny několikamikrometrové bakterie uvnitř těchto útvarů 
jsou γ-proteobakterie.

Tomuto překvapivému závěru odpovídá přiměřená velikost těchto útvarů, tři obalové 
membrány podobně jako u jiných endosymbiontů (kde dvě membrány jsou vlastní a třetí 
je odvozena od membrány hostitelské buňky) a především výsledky fluorescenčního 
značení specifickými sondami. Navíc se zdá, že z dvojice nájemníků hmyzích buněk 
jsou právě β-proteobakterie symbiontem primárním, který pochází z jediné pradávné 
symbiózy, kdežto γ-proteobakterie hmyz nejspíš získal několikrát nezávisle na sobě 
(Thao et al., 2002). Jednalo se o první známý příklad symbiózy bakterie v bakterii a lze 
se jen domnívat, že v přírodě bude takový symbiotický svazek ve skutečnosti daleko 
častější.

Zajímavá je i dynamika celého tripartitního systému, která se u samic a samců hmyzu 
během jejich ontogeneze liší (Kono et al., 2008). Primárním endosymbiontem jsou zde 
bakterie rodu Tremblaya, zatímco sekundární symbiont byl pojmenován Moranella en-
dobia (McCutcheon & von Dohlen, 2011). Výlučně toto uspořádání platí zřejmě jen pro 
červce z podčeledi Pseudococcinae, u nichž je primárním endosymbiontem, hostícím ve 
své cytoplazmě moranelly, bakterie druhu Tremblaya princeps, zatímco někteří červci 
z podčeledi Phenacoccinae mají pouze jeden typ endosymbionta, a to zpravidla druhu 
Tremblaya phenacola (Koga et al., 2013).
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 3.2.3 Biofi lmy

VÝZNAM POVRCHŮ – TVORBA BIOFILMŮ – VÝHODY – ŽIVOT V BIOFILMU – BIOFILM JAKO 
ANALOGIE MNOHOBUNĚČNÉHO TĚLA

Význam povrchů. Bývá pravidlem, že koncentrace živin jsou v přírodě vyšší na povr-
ších než v roztoku. V podmínkách velmi zředěných živin jsou proto povrchy pro mik-
roorganismy velmi vhodným prostředím a koncentrace bakterií jsou na nich vždy vyšší 
než v okolí. Povrchy vykazují velkou rozmanitost – v praxi se může jednat jak o další 
živé organismy, tak o anorganickou hmotu. Ve všech případech však platí, že drobné 
statické náboje na površích usnadňují adsorpci mikroorganismů, které na nich naleznou 
lepší podmínky než ve volném vodním sloupci. 

Tvorba biofilmů. Biofilm je tedy společenstvo mikroorganismů vázané k určité-
mu povrchu a obklopené polysacharidy, které buňky biofilmu vylučují. Polysachari-
dy spolu s proteiny, nukleovými kyselinami a lipidy vytvářejí kolem bakterií jakousi 
obalovou vrstvu, která se nazývá matrix. Ta biofilmu poskytuje mechanickou stabilitu, 
zprostředkovává jeho adhezi k povrchu a vytváří polymerickou trojdimenzionální síť, 
která ukotvuje jednotlivé prokaryotní buňky. Navíc funguje i jako externí trávicí systém, 
neboť vylučované externí trávicí enzymy drží neustále poblíž buněk a usnadňuje jim tak 
metabolizaci rozpuštěných polymerů (Flemming & Wingender, 2010).

Výhody. Život v biofilmech má tak pro mikroorganismy řadu výhod: jejich struktura za-
chycuje živiny a usnadňuje jejich využívání, brání odtržení jednotlivých buněk od povrchu 
a redukuje jak případnou toxicitu prostředí, tak predaci protistními organismy − toxické 
látky proudí k bakteriím pouze z jednoho směru a navíc se průchodem komunitou vyře-
ďují, predátoři mají přístup pouze ke svrchním a často již odumírajícím částem biofilmu. 
Komunita biofilmu navíc díky fyzické blízkosti partnerů umožňuje metabolickou koope-
raci a poskytuje ideální podmínky pro vysokou frekvenci horizontálního přenosu genů. 

Život v biofilmu. Ví se, že mikroorganismy přecházející z planktonního stavu, 
v němž se volně pohybují prostředím, do stavu, v němž vytvářejí biofilmy, prodělávají 
nebo principiálně mohou prodělávat jak fyziologické, tak morfologické proměny, které 
jsou odpovědí na zvýšené množství signálů v okolí, neboť transkriptomický profil pro-
karyotních buněk v obou stavech se liší (Watnick & Kolter, 2000). Dobrým přirovnáním 
by mohl být třeba rozdíl mezi obyvateli velkoměst a venkova. Regulace prvotních inter-
akcí buňky s povrchem, stejně jako zrání biofilmu či případný návrat k planktonnímu 
stavu jsou regulovány geneticky a jde o komplexní proces, který při studiu bakteriálních 
populací v přirozených ekosystémech nelze opomíjet (O‘Toole et al., 2000; Stoodley et 
al., 2002). Na vývoji a maturaci bakteriálních biofilmů se spolupodílí jak sociální cho-
vání nediferencovaných buněk, tak buněčná smrt a diferenciace v rámci zralého biofilmu 
(Engelberg-Kulka et al., 2006).

Biofilm jako analogie mnohobuněčného těla. Ve výsledku tak celá struktura vybízí 
k analogiím se strukturou mnohobuněčných eukaryot (Webb et al., 2003), neboť svou 
komplexitou připomíná jakési „tělo“ a v jistém smyslu tak lze i u mikroorganismů hovo-
řit o jakési „mnohobuněčnosti“ – a to dokonce nejen v rámci mnohadruhového biofilmu, 
ale třeba i obyčejné klonální kolonie (Cepl et al., 2010; Patkova et al., 2012; Shapiro, 
1998), byť klasický mikrobiologický výzkum takový směr myšlení dlouho opomíjel 
(Dunny et al., 2008). Zjevně mnohobuněčné útvary lze pozorovat i v rámci velmi malého 
počtu buněk: zdá se například, že u skupiny magnetotaktických bakterií nejspíš zcela 
chybí jednobuněčné stadium, neboť bakterie vytvářejí shluky o velikosti 10-40 buněk, 
které fungují jako celek (Keim et al., 2004; Shapiro et al., 2011). 

Většina mikrobiologů však předpokládá, že existence a fungování biofilmů je pravdě-
podobně výsledkem lokálních interakcí a na rozdíl od pravé mnohobuněčnosti nevyžaduje 
absolutní orientaci na dobro celku, jinými slovy, že biofilmy nejspíš vznikají jako následek 
rovnovážného stavu kooperace a kompetice v jednotlivých částech shluku (Nadell et al., 
2009). Na druhou stranu je zřejmé, že biofilmy jsou nedílnou součástí životního cyklu pro-
karyot, která se v jejich evoluci musela vyvinout již velmi brzy. Doklady o jejich utváření 
nacházíme i v nejstarších dochovaných fosilních záznamech. Domnělé pozůstatky struktur 
podobných současným bakteriálním formacím např. v hydrotermálních průduších na dně 
oceánů (Reysenbach & Cady, 2001; Taylor et al., 1999) se našly v horninách starých přes 
tři a čtvrt miliardy let (Furnes et al., 2004; Rasmussen, 2000; Westall et al., 2001). 

Je to dobře pochopitelné, neboť z evolučního hlediska biofilmy představují prefero-
vaný model růstu, při němž jsou buňky chráněny proti nepřátelskému prostředí a který 
jim navíc dovoluje vyměňovat si genetickou informaci a metabolické produkty. Jak 
už bylo řečeno, biofilmy výrazně zvyšují odolnost vůči toxickým látkám z okolního 
prostředí a mezi jiným například extrémně zvyšují rezistenci vůči antibiotikům (Hoiby 
et al., 2010; Lewis, 2001; Mah & O‘Toole, 2001) – až do nedávna proto budily zájem 
především lékařských mikrobiologů (Costerton et al., 1999; Hall-Stoodley et al., 2004). 
Utváření bakteriálního biofilmu na tkáních či pletivech mnohobuněčných eukaryot jako 
počátek vzájemného ovlivnění se však zdaleka netýká jen vztahů ryze patogenních, 
nýbrž i vztahů mutualistických – důležitou roli hraje například i v symbiózách bakterií 
rodu Rhizobium (Rinaudi & Giordano, 2010).

Magnetotaktické bakterie

Magnetotaktické bakterie jsou zvláštní skupinou bakterií, vykonávající pohyb známý jako 
magnetotaxe. Orientaci v magnetickém poli Země jim umožňují speciální organely zvané 
magnetozomy, které obsahují magnetické krystalky.
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 3.3 Interakce prokaryot s protisty

GLOBÁLNÍ DISTRIBUCE PROTISTNÍCH ORGANISMŮ – METABOLICKÝ VÝZNAM INTERAKCÍ – 
NÁLEVNÍCI – MĚŇAVKY (AMOEBOZOA) – METANOGENNÍ ARCHEA

Globální distribuce protistních organismů. Jednobuněčná eukaryota, označovaná 
jako protista, jsou stejně jako prokaryota skupinou s celosvětovým výskytem. Na Zemi 
je lze najít prakticky ve všech typech prostředí, neboť se dokázala přizpůsobit skutečně 
dramaticky rozdílným podmínkám. Ačkoli nedovedou přežívat v tak širokém intervalu 
hodnot abiotických faktorů jako prokaryota, vzhledem ke své velikosti a strukturní jed-
noduchosti jsou protista celosvětově rozšířena a jejich význam je úměrně tomu poměrně 
značný (Caron et al., 2009; Corliss, 2002), mimo jiné i proto, že vytvářejí silný predační 
tlak na prokaryota, jimiž se živí (Pernthaler, 2005). 

To vše je ve svém důsledku důvodem, proč tato skupina vytváří s prokaryoty pestrou 
škálu vzájemných interakcí, a to zvláště v oceánech, kde se oba typy mikroorganismů 
podílejí na výstavbě základních úrovní trofické pyramidy (Steele et al., 2011). Z hledis-
ka symbiózy budou bezpochyby velmi zajímavé „symbiotické oázy“ mořských kuřáků, 
které obsahují celou řadu jak protistních, tak mnohobuněčných eukaryotických druhů, 
ukrývajících celou plejádu bakteriálních symbiontů (Bernhard et al., 2000). 

Metabolický význam interakcí. Pomineme-li vzájemné vztahy projevující se na-
venek jako predace či zjevný parazitismus, zahrnuje zpravidla většina komenzálních 
a mutualistických symbióz heterotrofní protista nejčastěji z řad nálevníků, améb, dírko-
nošců, mřížovců, ale i řady bičíkovců. Počet známých interakcí tohoto typu v biologické 
literatuře neustále roste, a zdá se tudíž, že podobné vztahy jsou v ekosystémech pravi-
dlem, nikoli výjimkou (Gast et al., 2009). Jejich vznik a přetrvání mají zjevně souvislost 
s biochemickou pestrostí symbiotických bakterií a archeí, jež mohou dobře doplňovat 
omezené metabolické schopnosti protist. V praxi to znamená, že z funkčního hlediska se 
tyto interakce nejčastěji týkají nutričních potřeb protistních hostitelů a zahrnují proka-
ryota vykonávající fotosyntézu, fixaci dusíku nebo metanogenezi, ale třeba i případnou 
obranu proti nepříbuzným kmenům, či poskytují jiné environmentální adaptace (Gast et 
al., 2009; Nowack & Melkonian, 2010; Rosati, 2002). 

Nálevníci. Dobře zdokumentovanou symbiózou mezi prokaryoty a protisty jsou 
nejrůznější symbiózy u nálevníků. Tyčinkovité útvary v trepce velké (Paramecium 
caudatum) pozorovali botanici již v polovině devatenáctého století, větší pozornosti se 
však dočkaly až od známého protistologa první poloviny dvacátého století, Američana 
TRACYHO MORTONA SONNEBORNA (1905–1981). Sonneborn popsal u trepky luční (Para-
mecium aurelia) ve čtyřicátých letech (Sonneborn, 1943) podobné částice zvané kappa 
a fungující jako cytoplazmatické zabíjecí faktory, které usmrcují kmen, jenž je sám ne-
nese. Původně se tyto tzv. killer-kmeny označovaly písmeny řecké abecedy (alfa, delta, 

gama, kappa, lambda, mí, sigma či omikron), nyní se k jejich označení často používají 
už přímo konkrétní rody bakterií, mezi něž patří například Holospora (Boscaro et al., 
2013a), Caedibacter (Schrallhammer et al., 2006), Lyticum (Boscaro et al., 2013b) či 
Tectibacter a Pseudocaedibacter (Paracer & Ahmadjian, 2000).

Nálevníci mohou vzhledem ke své velikosti často sloužit jako útulek pro řadu proka-
ryotních druhů, které lze najít v téměř všech částech eukaryotické buňky hostitele: jak 
na povrchu, tak v cytoplazmě, dokonce i v karyoplazmě (v případě nálevníků jak v mi-
kronukleu, tak i makronukleu) či v perinukleárním prostoru, tj. v mezimembránovém 
prostoru jaderné obálky (Ossipov et al., 1997). Existuje přes 200 druhů nálevníků, kteří 
s prokaryoty vytvářejí endosymbiózy − jen u trepek jsou to desítky druhů; hojní jsou ale 
samozřejmě i ektosymbionti (Fokin, 2004, 2012). 

Měňavky (Amoebozoa). V šedesátých letech americký biolog Kwang W. Jeon za-
znamenal infekci laboratorní kultury měňavky velké (Amoeba proteus) bakteriemi, které 
původně hostitelský protistní organismus zabíjely. Z malého procenta přeživších měňa-
vek se nicméně nakonec selektoval kmen, jenž po několika letech společné kultivace 
dosáhl na svém bakteriálním partnerovi takové závislosti, že bez něj už nedokázal samo-
statně přežívat (Jeon, 1991). Bakterie jsou přitom v měňavkách přítomny v obrovském 
počtu, někdy i přes 40 000 na buňku (Jeon, 2004), a jsou uzavřené v membránových 
váčcích různých velikostí, jimž se obecně vzhledem k jejich původu říká symbiozomy 
(Roth et al., 1988). Je navíc celkem zjevné, že volně žijící měňavky, jež mohou hostit jak 
mnohé girusy, tak mnohé bakterie, v přírodě fungují jako dokonalá „místa setkávání“ pro 
příležitostnou výměnu genetické informace napříč doménami (Thomas & Greub, 2010).

Zajímavým příkladem může být i měňavka úplavičná (Entamoeba histolytica), způ-
sobující úplavici. Zdá se totiž, že její patogenita pro hostitelský mnohobuněčný eu-
karyotický organismus je přinejmenším zčásti určena vztahem právě se specifickými 
bakteriálními symbionty. Vegetativní stadia zvaná trofozoiti obvykle žijí jako neškodní 
komenzálové střevního systému a teprve asociace s bakteriemi rapidně zvyšuje jejich 
virulenci (Bracha & Mirelman, 1984; Singh et al., 2004).

Metanogenní archea. Za pozornost stojí i velmi hojné asociace protist s metanogen-
ními archey. Metanogeneze vyžaduje přítomnost řady specifických enzymů a kofaktorů, 
z nichž kofaktor F420, přítomný ve většině metanogenních archeí v dostatečně veliké 
koncentraci, vykazuje pod ultrafialovým světlem o vlnové délce 420 nanometrů cha-
rakteristickou modrou autofluorescenci. Díky tomu lze v konkrétním vzorku za pomoci 
epifluorescenční mikroskopie již od konce sedmdesátých let celkem bez potíží iden-
tifikovat metanogenní archea i mezi záplavou dalších bakteriálních druhů (Doddema 
& Vogels, 1978).

Metanogenní archea tvoří s anaerobními protisty jak ektosymbiotické, tak endosym-
biotické svazky. V případě endosymbiózy se archea zpravidla nacházejí v blízkosti spe-
ciálních organel anaerobních protist, nazývaných hydrogenozomy, jež mají fylogeneticky 
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společný původ s mitochondriemi a všeobecně se má za to, že jde o jejich funkční deri-
váty (Shiflett & Johnson, 2010; Van Der Giezen, 2009). Endosymbionti jsou z povahy 
věci jednak chráněni před vnějšími vlivy, zvláště před predací, a jednak jsou zásobeni 
vodíkem potřebným pro produkci metanu a produkovaným právě hydrogenozomy. Před-
staviteli podobných symbióz jsou nálevníci rodu Metopus, v jejichž cytoplazmě mohou 
být řádově stovky metanogenních endosymbiontů (Schwarz & Frenzel, 2005). 

U řady protist lze najít i ektosymbiotické interakce s bakteriemi používajícími jako 
konečný akceptor elektronů sírany a vytvářejícími tak redukované sloučeniny síry 
(tzv. sulfate-reducing bacteria). Příkladem protistních hostitelů mohou být například 
rody Metopus, Caenomorpha či Parablepharisma (Fenchel & Ramsing, 1992). Naopak 
třeba rody Angomonas a Strigomonas z čeledi Trypanosomatidae obsahují ve své cyto-
plazmě bakteriální endosymbionty (de Souza & Motta, 1999) ze skupiny β-proteobakte-
rií, pojmenované Candidatus Kinetoplastibacterium (Alves et al., 2013; Du et al., 1994).

Protista coby významná skupina mikroorganismů samozřejmě vytvářejí velmi mno-
ho symbiotických interakcí i s eukaryotními organismy. Nejčastěji je nacházíme jako 
komenzály v trávicí soustavě řady živočichů (Hongoh et al., 2008; Ohkuma, 2008), a to 
zpravidla většinou právě v koexistenci s nejrůznějšími prokaryoty (Noda et al., 2007; 
Stingl et al., 2005); popis podobných interakcí by však byl již nad rámec tohoto textu.

 3.4 Interakce prokaryot s rostlinami

RHIZOSFÉRA – PHYLOSFÉRA A PHYCOSFÉRA – DUSÍK JAKO HLAVNÍ OMEZUJÍCÍ FAKTOR – DUSÍK 
FIXUJÍCÍ BAKTERIE – RHIZOBIUM & ŘÁD BOBOTVARÉ (FABALES) – AKTINORHIZY – SINICE 
A ROSTLINY − ČASTÍ HOSTITELÉ SINIC – CHARAKTERISTIKA NĚKTERÝCH VZTAHŮ – AZOLLA – 
MECHOROSTY – CYKASY − GUNNERA

Prokaryota vzhledem k jejich velikosti nacházíme skutečně všude, jak pod povrchem 
v zemské kůře (Wanger et al., 2008), tak v atmosféře, kde často fungují jako krystali-
zační jádra mraků – a kde překvapivě mohou také růst a množit se (Sattler et al., 2001). 
V oceánech tvoří díky sinicím podstatnou část biomasy a velkou roli hrají samozřejmě 
i v suchozemských ekosystémech. 

Rhizosféra. Už na počátku devadesátých let se ukázalo, že v půdě tvoří bakterie 
90 % celkové biomasy (Brussaard et al., 1990). Jejich počet a diverzita do značné míry 
závisí na povaze a velikosti půdních částic (Sessitsch et al., 2001). Obvykle se uvádí, že 
bakterie získávají energii a potřebné látky rozkládáním mrtvé půdní biomasy a z exu-
dátů metabolizujících rostlin. Bakterie se s rostlinnými tkáněmi zdaleka nesetkávají 
jen v půdě samotné, respektive v rhizosféře (Cardon & Whitbeck, 2007), ta je však 
z pochopitelných důvodů nejprostudovanějším prostředím. V rámci rhizosféry mohou 

být s konkrétní rostlinou asociovány až desítky tisíc prokaryotních druhů, které jsou pro 
její správný vývoj nepostradatelné, a v této souvislosti se o přidruženém mikrobiomu 
hovoří někdy též jako o „druhém genomu rostliny“ (Berendsen et al., 2012). Daleko 
méně pozornosti se věnuje například komenzálním bakteriálním populacím v nadzem-
ních částech rostliny (u patogenních je tomu samozřejmě jinak, jimi se zabývá celý 
rozsáhlý obor fytopatologie). 

Phyllosféra a phycosféra. Mimo rhizosféru lze proto ještě rozlišovat i tzv. phyllo-
sféru, která zahrnuje oblast nadzemní části rostliny, většinou listy, na nichž je cca 106 
až 107 bakterií na cm2 (Lindow & Brandl, 2003), či spermosféru, která označuje krátce 
trvající a velmi aktivní zónu půdy obklopující klíčící semeno, z nějž rostlina teprve 
vzniká (Nelson, 2004). V souvislosti s interakcemi bakterií s řasami existuje ještě pojem 
phycosféra, který označuje bezprostřední okolí kolem fotosynteticky aktivní řasy, které 
je touto fyziologicky ovlivněno (Werner, 1992).

Dusík jako hlavní omezující faktor. Výchozím bodem pro významnou část vzájem-
ných svazků mezi bakteriemi a rostlinami je skutečnost, že rostliny jsou omezeny v růstu 
přítomností dusíku dostupného v půdě. Potíž je v tom, že ačkoliv v okolní atmosféře je 
dusíku habaděj, rostliny jej v jeho plynné formě nedovedou využívat − podobně jako 
se žíznivý trosečník nemůže napít z oceánu. Mezi nejvýznamnější mutualistické svaz-
ky rostlin a bakterií proto patří zpravidla fakultativní asociace s bakteriemi fixujícími 
dusík, které obsahují enzymatický komplex redukující plynný dusík v konečné fázi 
až na amoniak (Kneip et al., 2007). Takové reakce jsou energeticky značně nákladné 
a vyžadují mnoho energie, kterou bakteriální symbionty zásobuje hostitelská rostlina. 
Bakterie fixující dusík jsou významnými symbionty i v oceánském prostředí, kde tvoří 
asociace s rozsivkami, korály či houbovci (Fiore et al., 2010). 

Dusík fixující bakterie. Dusík fixující bakterie potřebují pro svou funkci řadu pod-
mínek: v první řadě samotný přístup k atmosférickému dusíku a přítomnost nitrogená-
zového enzymatického komplexu, velké množství ATP (16 molů na mol redukovaného 
N2), anaerobní prostředí, stopové prvky železo, hořčík a molybden, které jsou vyžadová-
ny pro aktivitu nitrogenázy, a vhodnou teplotu (Paracer & Ahmadjian, 2000). Anaerobní 
prostředí je nutné proto, že i nízká koncentrace kyslíku deaktivuje funkci nitrogenázy: 

Rhizosféra

Rhizosféra je pojem popisující svrchní 
vrstvu půdy a nejbližšího okolí kořenových 
soustav rostlin, kterou tyto ovlivňují (trans-
fer živin a vody, výměšků apod.). Mykorhi-

zosféra pak zahrnuje ještě hyfální vlákna 
hub. V širším významu se do mykorhizo-
sféry někdy počítají i další přítomné druhy 
organismů, nejčastěji protist a bakterií.
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to je také ostatně důvodem, proč k fixaci dusíku dochází obvykle ve specializovaných 
kompartmentech, jako jsou hlízkové noduly, či u sinic specializované buňky nazývané 
heterocysty (Adams & Duggan, 1999). 

Není též náhodou, že hlízkové noduly jsou uvnitř sytě červené; obsahují totiž velké 
množství proteinu leghemoglobinu, strukturně i funkčně podobného hemoglobinu v lid-
ských červených krvinkách. Leghemoglobin se tvoří v cytoplazmě rostlinných buněk po 
ustanovení symbiotické infekce s bakteriemi a vyvazuje zde přítomný kyslík. Zajímavá 
je i skutečnost, že přerozdělování jak asimilátů, tak bakteriemi syntetizovaných dusíka-
tých sloučenin je zpravidla zcela v režii rostliny. Mezi vůbec nejznámější mutualistické 
svazky prokaryot a rostlin tak patří právě spolupráce mezi bakteriemi fixujícími dusík 
a hostitelskou rostlinou. 

 3.4.1 Rhizobium & řád bobotvaré (Fabales)

Rhizobium a příbuzné rody (Bradyrhizobium, Sinorhizobium) patří do skupiny α-proteo-
bakterií. Jsou to tyčinkovité pohyblivé bakterie, které vstupují do vnitřního prostředí 
kořenového vlášení a stimulují vytvoření morfologických struktur zvaných noduly či 
česky hlízky, uvnitř kterých pak fixace dusíku probíhá (Denison & Kiers, 2011). Rostli-
na vysílá signály v podobě flavonoidů, které u rhizobií indukují transkripci nodulačních 
genů, tzv. nod genů, které kódují enzymy potřebné pro syntézu nodulačních faktorů, jež 
pak způsobují deformaci kořenového vlášení a ve výsledku tvorbu samotných hlízek 
(Brewin, 2004; Cooper, 2007). Při infekci rostliny pronikají bakterie buněčnou stěnou 
a uskupí se do infekčního „vlákna“, obaleného polysacharidovým obalem, které násled-
ně prorůstá do primární kůry. 

Bakterie vstupující do buněk primární kůry, u nichž posléze dojde k morfologickým 
změnám, se nazývají bakteroidy. Uvnitř konkrétních rostlinných buněk pak dojde k ob-
klopení bakteriálních buněk tzv. peribakteroidní membránou, odvozenou z plazmatické 
membrány hostitelské buňky. Opět se zde jedná o symbiozom – membránou ohraniče-
nou strukturu, skládající se z bakteroidu, peribakteroidní membrány a vnitřního prostoru 
symbiozomu, v jistém smyslu analogickou jiným buněčným organelám (Roth et al., 
1988).

Některé bakteroidy jsou až 40× větší než původní bakterie a v počtu až mnoha tisíc 
kusů mohou zcela vyplnit vnitřek hostitelské buňky. Velikost a tvar nepohyblivých bak-
teroidů jsou určeny hostitelským organismem – vzhledem k fázi penetrace, která pro-
bíhá na molekulární úrovni, jde o záležitost často velmi specifickou. Bakteroidy se pak 
uvnitř hostitelských buněk chovají jako dusík fixující organely. Je zajímavé, že dusík, 
který fixují, nemohou samy využívat a musejí se spoléhat na hostitelskou rostlinu, která 
sama určí, kolik dusíkatých látek symbiontům přenechá. Hlízky mají relativně krátkou 

životnost, rostlina vyživuje jen takové, které si stabilně udržují vysoký výkon. Obecně 
platí, že při inicializaci symbiotického vztahu hraje významnou úlohu pozoruhodný 
způsob mezibuněčné bakteriální komunikace, známý jako quorum sensing (viz 3.5.1), 
zároveň je však zjevné, že hlavní roli hraje v tomto případě sama rostlina, která do celé 
signální sítě aktivně zasahuje (Gonzalez & Marketon, 2003; He & Fuqua, 2006; San-
chez-Contreras et al., 2007).

Kromě kořenových hlízek existují i hlízky nacházené na listech, vytvářené bakte-
riálními endosymbionty u více než 400 druhů skupiny mořenovitých (Rubiaceae). Sym-
bionty jsou zde většinou β-proteobakterie z rodu Bulkholderia (Lemaire et al., 2012). 

Obr. 20  Bakteroidy v buňkách kořenů rostlin
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 3.4.2 Aktinorhizy

Fixace dusíku samozřejmě probíhá i u jiných rostlin než bobovitých, i když řada 
rysů je obdobná (Pawlowski & Bisseling, 1996; Santi et al., 2013). Příkladem jsou tzv. 
aktinorhizní symbiózy, vytvářené bakteriemi ze skupiny aktinomycet, což jsou vláknité 
půdní bakterie (přesněji bakterie z rodu Frankia). Aktinorhizy najdeme u více jak dvou 
set druhů krytosemenných rostlin. Mezi rostliny tvořící aktinorhizní symbiózy patří 
mimo rod Datisca výlučně dřeviny, nejčastějšími hostitelskými skupinami jsou rod olše 
(Alnus) z čeledi břízovitých (Betulaceae), rody Allucasuarina, hlošina (Elaeagnus), 
vřesna (Myrica) či Ceanothus, ale najdeme je třeba i u druhů z čeledi růžovitých (Paw-
lowski & Demchenko, 2012; Werner, 1992). Zdá se, že nodulace jako taková vznikla 
v evoluci vícekrát, přičemž první významné kroky směrem k ní se vyskytly před asi 
100 miliony let (Doyle, 2011). Samy aktinorhizy vznikly pravděpodobně třikrát nebo 
čtyřikrát (Swensen, 1996). 

 3.4.3 Sinice a rostliny

Sinice jsou starobylou a morfologicky značně diverzifikovanou skupinou prokaryot 
s oxygenní fotosyntézou, řada sinic je ovšem zároveň schopná fixovat vzdušný dusík. 
Pro tuto schopnost se staly symbiontem řady protistních organismů, živočichů i rostlin. 
Zatímco jiné skupiny využívají jejich fototrofii, rostliny, které jsou samy fototrofní, se 
soustředí právě na jejich schopnost vázat vzdušný dusík. 
Častí hostitelé sinic. Prokaryotickým symbiontem jsou většinou vláknité sinice rodu 

Nostoc (asociace s mořskými rozsivkami rodu Roperia, většinou lišejníků, kde je foto-
biontem sinice, houbami rodu Geosiphon, mechorosty, kapradinou rodu Azolla, cykasy 
a s krytosemennými rostlinami z rodu Gunnera), méně rody Richelia a Calothrix (hos-
titelem mořské rozsivky rodů Rhizosolenia, Hemiaulus, Bacteriastrum či Chaetoceros), 
Scytonema a Calothrix u některých dalších cyanolišejníků nebo jednobuněčné sinice 
několika různých rodů (hostitelem sladkovodní rozsivky Rhopalodia, Epithemia, Denti-
culata a mořské rozsivky rodů Streptotheca a Neostreptotheca), včetně rodů Gleothece, 
Gleocapsa, Synechocystis či Hyella (některé cyanolišejníky; Rai et al., 2000). 

Charakteristika některých vztahů. Sinice kolonizují různé rostlinné orgány, mimo 
kořeny i vlastní stonek nebo listy, obecně jsou však umístěny v mikroaerobním prostředí: 
u hlevíků a játrovek v dutinkách gametofytu, v případě azolly v dutinkách lístků, u cykasů 
v tzv. koraloidních kořenech, u gunnery ve žlázkách na bázi řapíku. Symbiózy jsou zpra-
vidla stabilní a signalizace mezi partnery zaručuje synchronizovaný růst a vývoj, který 
kontroluje rostlina. Populace sinice tak zůstává vzhledem k biomase hostitele zhruba 

konstantní. Symbiózy jsou to ve většině případů fakultativní (Kneip et al., 2007), s tím 
že sinice se vyskytují extracelulárně. Obligátní symbiózy tvoří sinice u azolly a rozsivky 
rodu Rhopalodia, u níž se dědí z generace na generaci a vytvářejí sférická tělíska fixující 
dusík, některými biology dokonce považovaná za možný evoluční mezičlánek mezi volně 
žijící sinicí a eukaryotickou organelou (Prechtl et al., 2004). U rozsivek, gunnery a houby 
rodu Geosiphon (Mollenhauer et al., 1996) tvoří sinice symbiózy intracelulární. 

Platí, že symbioticky žijící sinice mají více heterocyst a fixují více dusíku než sinice 
žijící volně, mají větší vegetativní buňky, menší zásoby živin, nefotosyntetizují a po-
dobně jako jiné symbiotické bakterie fixující dusík jej následně nedokážou samy využít. 
Mezi nejznámější symbiotické partnery sinic patří mezi rostlinami Azolla, některé me-
chorosty, mnohé cykasy a krytosemenný rod Gunnera.

Azolla. Azolla je malá vodní kapradina z řádu nepukalkotvarých (Salviniales), vysky-
tující se na vodní hladině rybníků a mokřadů po celém světě. Její drobné lístky vytvářejí 
malé dutinky, které jsou vyplněny symbiotickou sinicí (Bergman et al., 2007). Původně 
se algologové domnívali, že symbiotickým partnerem je sinice druhu Anabaena azollae 
(Paracer & Ahmadjian, 2000), zdá se ale, že půjde spíše o sinice z rodu Nostoc (Rai et 
al., 2000). 

Dutinky vyplněné mukózním slizem a sinicemi jsou před okolím neprodyšně uzavře-
ny, takže sinice nemohou ven, ale ani jiné organismy dovnitř. Celá struktura se tak chová 
jako jakýsi miniaturní skleník, v němž mají sinice dostatečnou vláhu, živiny i bezpečné 
prostředí bez větších výkyvů, způsobovaných jinak změnami vnějšího prostředí. Foto-
syntéza je utlumena na minimum ve prospěch fixace dusíku. Symbiotické sinice vytvá-
řejí heterocysty až z 30 % celkového počtu svých buněk. Vzhledem k celosvětovému 
rozšíření a schopnosti dobře a rychle růst i v prostředí chudém na dusík – a zároveň jej 
akumulovat – se Azolla často používá jako přirozené hnojivo, například v Číně, Thajsku 
či Vietnamu. Tato její schopnost biohnojiva jí vynesla přezdívku zelený zlatý důl; mimo 
jiné se však používá i jako krmivo pro hospodářská zvířata nebo pro čištění odpadních 
vod (Wagner, 1997).

Mechorosty. Hlevíky, jako například Anthoceros punctatus, a některé játrovky, jako 
třeba jamuška drobná (Blasia pusilla), vytvářejí symbiotické vztahy se sinicemi rodu 
Nostoc. Sinice se v této symbióze prakticky přestanou množit a zcela utlumí fotosyntézu, 
jejich buňky mají méně pigmentu, méně zásobních látek, a dokonce se zdá, že hladoví na 
dusík, což by znamenalo, že většinu dusíku odevzdají rostlině. Podobně jako v případě 
symbiózy u azolly může totiž hostitelská rostlina inhibovat enzymy potřebné k asimilaci 
amoniaku. Tvorba heterocyst je zde oproti volně žijícím sinicím několikanásobně vyš-
ší – u symbiotických sinic tvoří heterocysty 30–40 % buněk, zatímco u volně žijících je 
to jen asi 3–6 % (Adams & Duggan, 2008).

Cykasy. Mnohé druhy cykasů obsahují ve svých kořenech symbiotické sinice, lokali-
zované ve specifických rozvětveních kořenů, které jsou na rozdíl od normálních kořenů 
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negativně geotropní – jinými slovy rostou směrem vzhůru, nad povrch. Tyto kořínky vy-
víjejí noduly, obsahující symbiotické sinice. Kvůli svému bradavčitému vzhledu se tyto 
kořínky nazývají koraloidy (coralloid roots). Endosymbiontem je sinice z rodu Nostoc. 
Cykasy jsou hojnou skupinou rostlin, rostoucích na jižní polokouli, a z hlediska eko-
nomie dusíku mají v jižních biotopech velký význam (Ahern & Staff, 1994; Vessey et 
al., 2005).

Gunnera. Gunnera je rod vytrvalých bylin ze skupiny krytosemenných rostlin, číta-
jící okolo padesáti druhů. Rostou ve vlhkých oblastech jižní polokoule a vyznačují se 
obrovskými listy, které ve vylučovacích žlázkách na bázi svých řapíků obsahují sym-
biotické sinice druhu Nostoc punctiformes. Tato asociace je atypická v tom, že sinice 
vstupuje do jinak zcela výjimečné ednosymbiózy intracelulární, tj. vstupuje přímo do 
buněk hostitelské rostliny. I tady platí, že Nostoc vůbec nefotosyntetizuje a má extrémně 
zvýšenou frekvenci tvorby heterocyst (Bergman et al., 1992; Rai et al., 2000).

 3.5 Interakce prokaryot s živočichy

Vzájemné vazby prokaryot s živočichy, tj. se skupinou, do níž se řadíme my sami, 
jsou velmi různorodé a z hlediska vztahů inklinujících k patogenímu projevu u hostitele 
i velmi dobře prostudované – medicína se jimi zabývala již od dob Roberta Kocha. Přes-
to je důležité mít na paměti, že podobné vztahy jsou pouhou špičkou ledovce a bakterie 
rozhodně nejsou jen tělu nepřátelské cizorodé organismy, naopak: jestli vůbec něco 
nejsou, pak nejsou právě cizorodé. Jsou nedílnou součástí našich těl a spolupodílejí se 
na funkčnosti celého holobiontního systému. 

Jako nejzajímavější a ve svých důsledcích i nejvýznamnější příklady nepatogenních 
vztahů mohou dobře posloužit bakteriální bioluminiscence, která biologům mnoho 
napověděla o komunikačních systémech prokaryot–prokaryot i prokaryot–eukaryot; 
endosymbionti hmyzu, kteří dobře ilustrují fyziologický význam vzájemných vazeb 
sym  biont-hostitel v ekologické praxi všedního dne a zároveň ukazují, jak tím vzniklá 
diverzita může souviset se vznikem nových druhů; mikrobiální společenstva v gastroin-
testinálním traktu živočichů, která podtrhují vzájemnou závislost komplexních holobi-
ontních systémů na jejich jednotlivých částech a v čistě teoretické rovině evokují otázku 
po řádné definici základní biologické jednotky – jedince; a v neposlední řadě i chemo-
litotrofní symbiózy v oceánech, které biologům otevřely nový pohled na metabolickou 
spolupráci mezi taxonomicky zcela nepříbuznými skupinami organismů, energeticky 
navíc téměř nezávislou na biogenních zdrojích energie.

 3.5.1 Bakteriální luminiscence a quorum sensing

POVAHA BIOLUMINISCENCE − BIOLUMINISCENCE BAKTERIÁLNÍCH SYMBIONTŮ HLÍSTIC – QUORUM 
SENSING − VIBRIO VS. EUPRYMNA SCOLOPES – VÝZNAM BAKTERIÁLNÍ KOMUNIKACE – SIGNÁLNÍ 
MOLEKULY – KOMUNIKACE NAPŘÍČ DOMÉNAMI

Bioluminiscence je pozoruhodný jev, který v přírodě najdeme u mnoha skupin or-
ganismů, přičemž zvláště bakterie ji jako symbionti mohou zprostředkovat i mnoha 
eukaryotním druhům, u nichž sama o sobě možná není. Schopnost chemicky vytvářet 
světlo je zvláště významná v oceánech, především v hlubokých vodách s přirozeným 
nedostatkem slunečního světla, kde představuje důležitý signální prostředek, a to jak 
při vnitrodruhové komunikaci mezi pohlavími, tak při mezidruhových interakcích typu 
získávání potravy či vyhýbání se predaci (Haddock et al., 2010; Widder, 2010).

Povaha bioluminiscence. V evoluci vznikla tato schopnost mnohokrát nezávisle na 
sobě a u konkrétních skupin organismů (např. bakterie, žahavci, obrněnky, světlušky) 
se jedná o různé skupiny genů. Obecně platí, že základem bioluminiscence je oxidace 

Obr. 21  Lux operon u Vibrio fi scheri
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nejrůznějších substrátů, tzv. luciferinů, zvláštními enzymy, nazývanými analogicky lu-
ciferázy, molekulárním kyslíkem. Výsledkem takového procesu je emise fotonů viditel-
ného světla (Wilson & Hastings, 1998). 

Bakteriální luciferázy jsou heterodimery tvořené ze dvou podjednotek (α, β), kódo-
vané příslušnými geny luxA a luxB, nacházejícími se v rámci tzv. lux operonů. Kon-
krétní geny i jejich řazení se u jednotlivých druhů bakterií různí, mimo geny kódující 
luciferázu zde však ještě najdeme geny luxC, luxD a luxE, kódující redukovaný substrát 
vhodný k oxidaci. U bakterie Vibrio fischeri, u níž byl tento systém poprvé popsán, je 
součástí zmíněného operonu ještě gen luxI, zodpovědný za syntézu tzv. autoinduceru 
(viz obrázek), jehož receptor kóduje gen luxR, který však součástí tohoto operonu již 
není (Meighen, 1994).

Bioluminiscence bakteriálních symbiontů hlístic. Luminiscenční bakterie sdružil 
do nového rodu pojmenovaného Photobacterium M. W. BEIJERINCK už v roce 1889 (Ro-
bertson et al., 2011; Urbanczyk et al., 2011). Z bakterií schopných bioluminiscence 
je nutné zmínit zástupce pozoruhodných rodů Xenorhabdus a Photorhabdus. U těchto 
světélkujících bakterií existuje dobrý důvod se domnívat, že jejich prvními popisy jsou 
pravděpodobně hlášení polních lékařů, kteří příležitostně zaznamenali podivně světél-
kující zranění – první odborná zpráva o tomto zvláštním fenoménu se objevila už v roce 
1822 (Forst & Nealson, 1996). Xenorhabdus a Photorhabdus jsou gramnegativní γ-pro-
teobakterie, žijící v symbióze s půdními entomofágními hlísticemi rodů Steinernema 
a Heterorhabditis. 

Bioluminiscence bakteriálních symbiontů u hlístic byla prvně zaznamenána koncem 
sedmdesátých let, kdy byl její původce zprvu označen jako Xenorhabdus luminescens 
(Thomas & Poinar, 1979), později překlasifikovaný jako zástupce samostatného rodu 
Photorhabdus luminescens (Boemare et al., 1993). Rod Photorhabdus se potom ještě 
na sklonku devadesátých let rozčlenil na několik druhů a poddruhů (Fischer-Le Saux et 
al., 1999), přičemž za zmínku stojí zvláště Photorhabdus asymbiotica, jenž symbiózy 
s hlísticemi netvoří a jenž byl zatím izolován pouze jako patogenní bakterie člověka 
(Akhurst et al., 2004; Gerrard et al., 2004). Volně v půdě, tj. mimo hostitelskou tkáň, 
dosud žádný druh rodu Photorhabdus nalezen nebyl (Waterfield et al., 2009). 

Ačkoliv životní strategie zástupců obou těchto bakteriálních rodů, Xenorhabdus 
i Photorhabdus, z nichž prví se specializují na hmyz rodu Steinernema, zatímco druzí 
na zástupce rodu Heterorhabditis, jsou si na první pohled velmi podobné, molekulární 
mechanismy jednotlivých procesů se u obou typů mikroorganismů překvapivě liší (Forst 
& Nealson, 1996; Goodrich-Blair & Clarke, 2007).

Bakterie žijí s hlísticemi v propracovaném mutualistickém vztahu (Boemare et al., 1997; 
Clarke, 2008; Forst et al., 1997; Forst & Nealson, 1996). Pokud se infekční stadia hlístic 
dostanou do trávicího ústrojí hmyzu, který je pozře spolu s potravou, odmigrují do buněk 
hemocoelu, kde pak ze svého vlastního trávicího ústrojí uvolní bakteriální symbionty, kteří 

hmyz velmi rychle zabijí. Jakmile k tomu dojde, bakterie se přestanou dělit, zato začnou 
vytvářet antibiotika a bakteriociny, které nejenže celý systém chrání před napadením dal-
šími bakteriálními druhy, ale zpomalují též rozklad mrtvého hmyzu, takže hlístice mohou 
nerušeně pokračovat v pojídání jeho tkáně, a tím též ve vlastním vývoji a množení. 

Integrita symbiotického svazku je pozoruhodná, protože bakterie jsou vůči hmyzu 
patogenní pouze za přítomnosti hlístic, které bez nich na oplátku nedokážou dokončit 
svůj životní cyklus. Samotná bioluminiscence spolu s produkcí pigmentů přitom u obou 
systémů opět slouží jako signalizační zařízení: světélkující či zbarvené mrtvolky hmyzu 
lákají další hmyz coby dobře viditelný možný zdroj potravy. Tyto symbiózy tak slouží 
jako jeden z velmi vhodných modelů pro studium podobných mutualistických interakcí 
mezi bakteriemi a bezobratlými živočichy (Chaston & Goodrich-Blair, 2010).

Quorum sensing. V sedmdesátých letech minulého století pak studium bioluminis-
cence u některých zástupců rodu Vibrio (Eberhard, 1972; Nealson et al., 1970) vedlo 
k popsání překvapivého fenoménu komunikace mezi bakteriálními buňkami, tzv. auto-
indukce (Meighen, 1994), přejmenované v polovině devadesátých let na quorum sensing 
(Fuqua et al., 1994; Platt & Fuqua, 2010). 

Quorum označuje usnášení schopnou většinu, sensing je pak anglický výraz pro 
detekci něčeho. Podstata děje spočívá ve vylučování signálních molekul jednotlivými 
bakteriemi a jejich následné zpětné recepci z prostředí. Na základě míry signálu jsou 
buňky schopny určit, v jak velké populaci se nacházejí, a v souladu s tím pak upravit 
své chování. V praxi jde tedy o to, že quorum sensing umožňuje bakteriálním popu-
lacím synchronizovanou odpověď na abiotické i biotické stresové faktory a mnohem 
efektivnější využívání zdrojů. Protože bioluminiscence je děj z energetického hlediska 
velice náročný, jednotlivým bakteriálním buňkám, u nichž by byl výsledný efekt téměř 
nezaznamenatelný, se vůbec nevyplatí produkovat světlo do chvíle, než dosáhnou dosta-
tečné, tj. velmi vysoké populační hustoty. K tomu zpravidla dochází při jejich akumulaci 
ve tkáních hostitelského organismu. 

Vibrio vs. Euprymna scolopes. Vůbec nejznámějším modelovým příkladem bakte-
riální luminiscence je symbióza mezi V. fischeri, klasifikovaným později též jako Pho-
tobacterium fischeri (Kitatsukamoto et al., 1993) a v současnosti jako Aliivibrio fischeri 
(Ast et al., 2009; Urbanczyk et al., 2007), a sépiolou kropenatou (Euprymna scolopes) 
z čeledi sépiolovitých (Sepiolidae). Tento zhruba tři centimetry velký hlavonožec, vy-
skytující se ve střední části Tichého oceánu kolem Havajských ostrovů, hostí ve svém 
světelném orgánu bakteriální suspenzi symbiotického vibria o hustotě cca 1010 buněk/ml 
(Ruby, 1996; Ruby & McFallngai, 1992). Nově narozené sépioly se symbiotickým kme-
nem infikují krátce po narození; proces kolonizace hostitele je relativně rychlý a zahrnu-
je aktivní přizpůsobení se obou partnerů. Bakterie se v hostitelské tkáni začnou rychle 
množit a ztrácejí bičíky (Ruby & Asato, 1993), zatímco epitel světelného orgánu prodě-
lává morfologickou změnu své struktury, zahrnující i bakteriemi indukovanou apoptózu 
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buněk – což jinými slovy znamená, že prokaryotní symbionti se spolupodílejí na vývoji 
hostitelské tkáně (Foster & McFall-Ngai, 1998; Koropatnick et al., 2004; McFall-Ngai, 
2002; McFallngai & Ruby, 1991). 

Celý proces je přitom pozoruhodně specifický – ustanovení symbiózy je podmíněno 
konkrétním bakteriálním partnerem (McFall-Ngai et al., 2012; Nyholm & McFall-Ngai, 
2004; Nyholm et al., 2000; Visick & McFall-Ngai, 2000) a řídí se cirkadiánním rytmem, 
neboť sépiola ze svého světelného orgánu každé ráno vypudí 90 % všech buněk, které 
jsou však v oceánském prostředí nadále životaschopné a opět vytvářejí bičíky, zatímco 
potřebná populační hustota ve světelném orgánu se během dne obnoví kultivací po-
nechaného „inokula“ (Boettcher et al., 1996). Standardně uváděnou adaptivní výho-
dou těchto svazků je možnost rychlého množení bez vnějších stresových faktorů pro 
mikrobiální partnery a kooptace světelné signalizace v etologii sépiol pro hlavonožce 
(Miyashiro & Ruby, 2012).

Význam bakteriální komunikace. Velmi brzy se ukázalo, že quorum sensing zdale-
ka nesouvisí jen s bioluminiscencí, jež je sama o sobě fascinující – například v Indickém 
oceánu byla družicově zaznamenána svítící oblast o rozloze cca 15 500 (!) km2 (Mi-
ller et al., 2005; Nealson & Hastings, 2006). Ve skutečnosti naopak reguluje nesmírně 
širokou paletu fyziologických procesů (Di Cagno et al., 2011): mezi jinými zvláště 
virulenci a produkci sekundárních metabolitů, a to jak v rámci patogeneze živočichů, 
tak i rostlin (Antunes et al., 2010; von Bodman et al., 2003), zrání biofilmů (Li & Tian, 
2012) nebo zvláštní synchronizované pohybové aktivity známé jako swarming (Kearns, 
2010; Verstraeten et al., 2008) a gliding (McBride, 2001). V souvislosti s komplexi-
tou celého systému a jeho využitím v synchronizovaných změnách fenotypu (Swift et 
al., 1996) u organismů, u nichž se dosud obvykle nepředpokládaly jakékoli náznaky 
sociálního chování, například právě při formování mikrobiálních biofilmů, se nutně 
změnil i pohled mikrobiologů na prokaryota (Williams et al., 2007) – výjimkou nebylo 
ani zavedení takových novotvarů jako třeba termínu „sociomikrobiologie“ (Parsek & 
Greenberg, 2005).

Swarming

Swarming označuje koordinovaný po-
hyb populace bakterií po pevném médiu 
(např. agar na Petriho misce). Jde o pohyb 
relativně rychlý – v řádu jednotek μm za 
sekundu, což při průměrné velikosti bakte-
riálních buněk pohybující se kolem 1–2 μm 

činí i několik délek bakterie. Existují ale 
i jiné typy pohybů po pevném médiu, např. 
gliding, který ale popisuje schopnost pohy-
bu samotných buněk, nikoli koordinovanou 
aktivitu.

Quorum sensing (QS) se tak stal známým jako způsob, jak bakterie „vnímají samy 
sebe“ (Fuqua & Greenberg, 1998), či jako „jazyky, jimiž spolu navzájem hovoří“ (Re-
ading & Sperandio, 2006). Ačkoliv podobné obraty jsou většinou samozřejmě literární 
nadsázkou, obecně se skutečně vžilo přesvědčení, že QS je primárně adaptací komu-
nikační. Vyskytly se však i názory, že adaptivní funkce nemusí být z principu vůbec 
signalizační, nýbrž že určování hustoty populace se může odehrávat na úrovni pouhého 
vnímání rychlosti difuze vylučovaných molekul. Tato hypotéza je známá jako diffusion 
sensing (DS; Redfield, 2002) a zpravidla je vnímána jako s QS neslučitelná (West et al., 
2012). Navzdory tomu se ovšem objevila snaha oba vysvětlovací rámce propojit v rámci 
tzv. efficiency sensing (ES) modelu, podle nějž jak QS, tak DS opomíjí problémy, s ni-
miž je spojena signalizace v komplexním prostředí, jakým může být například rhizo-
sféra, kde důležitějším faktorem než populační hustota může být prostorová distribuce 
buněk (Hense et al., 2007).

 Signální molekuly. Signální molekuly QS, označované dříve jako autoinducery (lze 
se též setkat se zkratkou VAI, Vibrio autoinducer), se dělí do tří hlavních skupin (Gallo-
way et al., 2011). U gramnegativních bakterií jde o molekuly AHL (acyl-homoserin lak-
tony), u grampozitivních bakterií o malé, posttranslačně modifikované cyklické peptidy 
a u obou skupin pak najdeme ještě tzv. autoinducery typu 2 (AI-2), jejichž struktura je 
daleko složitější než struktura AHL (Chen et al., 2002). To, že v QS jde skutečně o for-
mu komunikace, dobře ukazuje i jev opačný, nazývaný quorum quenching (QQ). QQ 
zahrnuje působení řady látek prokaryotického i eukaryotického původu, jež fungují jako 
inhibitory QS (Kalia, 2013; Koh et al., 2013), a to zpravidla tím, že odstraní signální 
molekuly z prostředí. Výsledkem takového umlčování jsou pak jakési informační závo-
dy ve zbrojení (Hong et al., 2012).

Komunikace napříč doménami. Asi nejzajímavějším tématem souvisejícím s QS 
je v poslední době možnost vzájemné provázanosti signálních drah, a tudíž i možnost 
mezidoménové signalizace, jež může významně ovlivňovat ekologii i evoluci interagují-
cích druhů (Pacheco & Sperandio, 2009; Waters & Bassler, 2005). S QS interferuje celá 
řada chemických látek, včetně hormonů živočichů, jimž jsou některé signální molekuly 
strukturně podobné a za něž mohou být v eukaryotickém hostiteli zaměněny (Sperandio 
et al., 2003). U rostlin může být podobným příkladem L-canavanin, strukturní analog 
argininu nacházený výlučně v semenech bobovitých (Keshavan et al., 2005). Podo-
bu s AHL vykazují i furanony australské ruduchy druhu Delisea pulchra, jež mohou 
například u bakterie Serratia liquefaciens ovlivňovat swarming (Daniels et al., 2004; 
Kjelleberg et al., 1997). U prokaryot samých se navíc zdá, že QS signalizace je funkčně 
propojená s dalším relativně konzervovaným signalizačním komplexem bakterií, jímž 
je signalizace cyklickým diguanosinmonofosfátem (c-di-GMP; Srivastava & Waters, 
2012).
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 3.5.2 Bakteriální endosymbionti hmyzu 

ENDOSYMBIONTI PRIMÁRNÍ VS. SEKUNDÁRNÍ – PRIMÁRNÍ ENDOSYMBIONTI POLOKŘÍDLÝCH – 
ETYMOLOGIE NÁZVOSLOVÍ – MYCETOCYTY – VÝSKYT – REDUKCE GENOMŮ U BAKTERIÁLNÍCH 
ENDOSYMBIONTŮ – METABOLICKÁ KOOPERACE SYMBIONTŮ – KOMPLEXITA MYCETOCYTÁRNÍCH 
SYMBIÓZ – VÝZNAM PODOBNÝCH INTERAKCÍ

Hmyz je co do počtu druhů naprosto jednoznačně nejbohatší skupinou eukaryot a jeho 
zástupce najdeme prakticky ve všech představitelných biotopech. Nelze se proto divit, 
že s všudypřítomnými mikroorganismy vytváří pestrou škálu nejrůznějších interakcí, 
od striktně patogenních až po vyloženě mutualistické. Lišit se v takových symbiózách 
může prakticky všechno: taxonomické (a tedy fylogenetické) zařazení bakteriálního 
endosymbionta (nejčastěji proteobakterie), místo, v němž se v hostitelských tkáních 
nachází (mycetomy, trávicí trakt), i vzájemná závislost obou partnerů (obligátní vs. fa-
kultativní symbióza (Kikuchi, 2009). Vzhledem ke svému rozšíření a způsobu života 
je hmyz často přenašečem neboli vektorem nejrůznějších nákaz, což je pod pečlivým 
dohledem mikrobiologů, epidemiologů i samotných lékařů (Lounibos, 2002); z hle-
diska ekologie a evoluce jsou ovšem daleko zajímavější symbiotické vztahy obligát-
ní, které se dlouhou koevolucí hostitele a symbionta posunuly směrem k vzájemné 
výpomoci.

Endosymbionti primární vs. sekundární. Bakteriální symbionti hmyzu jsou zpravi-
dla vnitrobuněční endosymbionti, které lze rozdělit do dvou skupin podle toho, zda jde 
o symbionty obligátní, kteří se též označují jako symbionti primární (v literatuře někdy 
jako P-symbionts), či symbionty fakultativní, označované též jako symbionti sekundární 
(S-symbionts). Obligátní symbionty lze z povahy věci vzhledem k dlouhotrvající koevo-
luci s hostitelským druhem (řádově desítky až stovky milionů let) označit za mutualisty, 
zatímco u fakultativně přítomných symbiontů je jejich působení na hostitelský organis-
mus daleko nevyzpytatelnější a může se pohybovat na široké škále od mutualismu přes 
manipulaci s reprodukcí hostitele až po čistý parazitismus (Baumann, 2005).

Primární endosymbionti polokřídlých. Mezi typické příklady prvního typu patří 
bakteriální symbiózy polokřídlého hmyzu sajícího mízu nebo krev, neboť obě tekutiny 
postrádají mnohé esenciální aminokyseliny, na jejichž produkci bakteriálním partnerem 
je hmyz odkázán. Různé skupiny hmyzu si přitom „domestikovaly“ různé primární 
endosymbionty − u merovitých jsou to kupříkladu bakterie rodu Carsonella (Thao et 
al., 2000), u molicovitých Portiera (Thao & Baumann, 2004), u mšicovitých Buchnera 
(Douglas, 1998), u červcovitých Tremblaya (Baumann et al., 2002), zatímco u křísko-
vitých Baumannia (Moran et al., 2003).

Etymologie názvosloví. Není bez zajímavosti zmínit etymologii zmíněných rodových 
pojmenování: rod Carsonella je nazván podle americké zooložky a aktivistky Rachel 

Carsonové (1907–1964), Portiera zase podle slavného francouzského zoologa Paula 
Portiera (1866–1962), jednoho z prvních pionýrů výzkumu symbiózy a badatele, jenž 
nezávisle na Američanovi I. E. Wallinovi prosazoval bakteriální původ mitochondrií již 
na počátku dvacátého století (Sapp, 1994). Bakterie rodu Buchnera se mohou pyšnit 
jménem vůbec největší legendy výzkumu tzv. hereditárních symbióz hmyzu, německého 
zoologa Paula Buchnera (1886–1978), jehož kniha Tier und Pflanze in intrazellularer 
Symbiose z roku 1921 (Buchner, 1921) se stala pro podobně orientované badatele alfou 
a omegou celého oboru na celý zbytek dvacátého století. 

 Její dvakrát objemnější doplněné vydání z roku 1930 (Buchner, 1930) posloužilo 
jako předloha pro první anglický překlad, který vyšel v New Yorku pod názvem 
Endosymbiosis of Animals with Plant Microorganisms až v roce 1965; přesto se stal 
okamžitě stěžejním dílem, na něž se zoologové odvolávají dodnes. Buchner sám 
se přitom ke studiu symbiotických interakcí u hmyzu dostal až později, původně 
se věnoval chromozomálním aberacím u rovnokřídlých pod vedením významného 
německého genetika Richarda Goldschmidta (1878–1958), jenž později kvůli své-
mu židovskému původu emigroval do Spojených států, kde se proslavil především 
svou proslulou makromutační hypotézou o „nadějných obludách“ – hopeful monster 
hypothesis. Abychom se ale vrátili zpět − rod Tremblaya je poctou italskému ento-
mologovi Ermenegildu Tremblayovi a konečně rod Baumannia je pojmenován po 
americké dvojici Paulovi a Lindě Baumannových, kteří jako první použili metody 
PCR, klonování genů a sekvenace DNA pro charakterizaci endosymbiontů hmyzu 
(Moran et al., 2003). 

V souvislosti s pojmenováváním symbiotických bakteriálních taxonů lze doplnit, 
že nejrůznější druhy z podřádu křísi (Auchenorrhyncha) v sobě ukrývají bakteriálního 
symbionta ze skupiny zelených sirných bakterií (skupina Bacteroidetes/Chlorobi), jehož 
koevoluce s hmyzími hostiteli se odhaduje na celou čtvrt miliardu let a jehož buňky 
dosahují celkem neobvyklé velikosti kolem 30 μm, který byl popsán jako Candidatus 
Sulcia − „na počest Karla Šulce, moravského embryologa z brněnské univerzity, jenž 
byl při studiu cikád v roce 1909 jedním z prvních biologů, kteří v bakteriomu hmyzu 
rozpoznali orgán obsahující mikroorganismy“ (Moran et al., 2005b). 

Přídomek Candidatus

Od poloviny devadesátých let je dobrým 
zvykem dávat toto označení všem bak-
teriím, u nichž známe jen sekvenci ně-
kterých jejich genů (nejčastěji pro rRNA), 

ale chybí nám jakýkoli jiný popis jejich fe-
notypu (Murray & Schleifer, 1994; Murray 
& Stackebrandt, 1995); v praxi se ale často 
vynechává.
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Mycetocyty. Podstatou podobných symbióz je skutečnost, že hmyz ve svých tělech 
vytváří speciální orgány zvané bakteriomy nebo též mycetomy, tvořené zvětšenými buň-
kami, tzv. bakteriocyty či mycetocyty, v nichž se symbiotické bakterie ukrývají (Dou-
glas, 1989). Tyto symbiotické svazky se následně po mateřské linii předávají do další 
generace – odtud též dříve zmíněný název hereditární symbiózy. 

Výskyt. V polovině devadesátých let se zjistilo, že jen Wolbachia, nejběžnější endo-
symbiont, může být přítomna až u pětiny všech známých druhů hmyzu (Werren et al., 
1995). Odhadovat množství podobných vztahů není snadné, zdá se však, že současné 
odhady nejspíš daleko zaostávají za skutečností (Weinert et al., 2007), neboť nejrůznější 
společenství maternálně děděných bakteriálních endosymbiontů v sobě pravděpodobně 
skrývá více než třetina všech členovců, tedy nejen hmyzu (Duron et al., 2008). Právě 
u hmyzu jde však v případě mycetocytárních symbióz o zatím nejzajímavější a nejlépe 
prostudované příklady. Vraťme se proto k již zmiňovaným červcům a jejich primárnímu 
endosymbiontu z rodu Tremblaya (viz 3.2.2.).

Redukce genomů u bakteriálních endosymbiontů. Tremblaya princeps vykazuje 
v symbióze rychlejší evoluci než volně žijící β-proteobakterie (právě na úrovni reduk-
ce genomu; Gruwell et al., 2010) a sama je zodpovědná pouze za syntézu doplňkových 
aminokyselin, zatímco syntézu většiny látek, zdroj energie i kontrolu informačních 
procesů celého konzorcia zajišťuje M. endobia (Lopez-Madrigal et al., 2013), což 
autory citované studie vedlo k volnému přirovnání tohoto kompartmentalizovaného 
bakteriálního systému k eukaryotní buňce. Po osekvenování jejího genomu se navíc 
ukázalo, že T. princeps má vůbec nejmenší tehdy známý bakteriální genom, jehož 
velikost činila neuvěřitelných 139 kb (Lopez-Madrigal et al., 2011). Tato extrémní 
redukce genomu samozřejmě není samoúčelná a přímo souvisí s endosymbiotickým 
přijetím moranelly. 

organismus velikost genomu (páry bází)
bakteriofág Φ-X174 5,4 kb

T. princeps 139 kb

Pandoravirus 2,5 Mb

E. coli 4,6 Mb

člověk 3,2 Gb

Tab. Rozdíly ve velikosti genomů

Redukce genomu je u bakteriálních endosymbiontů hmyzu velmi běžná a souvisí 
s novou strategií existence v prostředí hostitelské buňky (Moran, 2003). V roce 2006 
byl kupříkladu osekvenován v té době nejmenší známý bakteriální genom o velikosti 
160 kb, patřící primárnímu symbiontu druhu Pachypsylla venusta z čeledi merovitých 

(Psyllidae), pojmenovanému Candidatus Carsonella ruddii (Nakabachi et al., 2006). 
Ukázalo se, že redukovaný genom carsonelly postrádá řadu genů, bez nichž si živou 
buňku lze jen stěží představit: chyběly jí mnohé geny účastnící se replikace, transkripce 
a translace DNA, a narušena byla dokonce i více než polovina anabolických drah, ve-
doucích k syntéze esenciálních aminokyselin – jejichž poskytování hmyzímu hostiteli 
se ovšem obecně považovalo za základní přínos symbionta. Jedním z míst, kam se 
ztracené geny mohly podít, bylo teoreticky samozřejmě jádro hostitelské eukaryotní 
buňky, jejich množství by však muselo být tak veliké, že autoři raději předpokládali 
další, dosud neznámou bakterii, která by s carsonellou kooperovala v duální symbióze 
a chybějící funkce jí částečně nahrazovala. Carsonellu přitom označili za možný příklad 
přechodu primárního endosymbionta do degenerovaného mezistadia mezi autonomní 
buňkou a organelou (Tamames et al., 2007).

Metabolická kooperace endosymbiontů. Vzájemná metabolická kooperace mezi 
primárním a sekundárním symbiontem, kteří sdílejí společné prostředí hostitelské buň-
ky, se skutečně zdá být velmi běžná. Dalším podobným párem jsou třeba Sulcia muelleri 
(~245 kb) a Baumannia cicadellinicola (~690 kb), jež lze najít u zástupců rodu Homa-
lodisca z čeledi křískovitých (Cicadellidae; Cottret et al., 2010), nebo Sulcia muelleri 
a Hodgkinia cicadicola (~144 kb), které můžeme najít u některých cikád (Cicadidae; 
McCutcheon et al., 2009). Genomy obou partnerů se vždy metabolicky velmi pozoru-
hodně doplňují (McCutcheon & Moran, 2007; Wu et al., 2006), což je obzvláště pozo-
ruhodné na příkladu baumannie a hodgkinie, které navzdory vzájemné fylogenetické 
nepříbuznosti a přímo do očí bijícím rozdílům ve velikosti i uspořádání svých genomů 
konvergovaly k produkci podobných aminokyselin, přičemž tyto biosyntetické dráhy 
jsou přesně komplementární k metabolickým možnostem jejich partnera z rodu Sulcia 
(McCutcheon et al., 2009). 

Jednou z posledních dvojic, které stojí za zmínku, je Sulcia muelleri spolu s Nasuia 
deltocephalinicola, izolované z druhu Macrosteles quadrilineatus z čeledi křískovitých, 
u nichž došlo k významné redukci genomu u obou partnerů: genom bakterií z rodu 
Sulcia je zde menší než v případě týchž bakterií v jiných skupinách hmyzu (190 kb), 
zatímco genom bakterií z rodu Nasuia opět překonal rekord nejmenšího známého bak-
teriálního genomu (112 kb; Bennett & Moran, 2013).

Komplexita mycetocytárních symbióz. Taková zjištění dobře odpovídají faktu, že 
endosymbiotické systémy u mycetocytárních symbióz hmyzu mohou být značně slo-
žité, neboť mycetomy zdaleka nemusejí obsahovat pouze jeden či dva druhy bakterií: 
u mšice kyjatky hrachové (Acyrthosiphon pisum) lze kromě primárního symbionta druhu 
Buchnera aphidicola nalézt ještě dalších šest symbiontů sekundárních a stejného čísla 
bychom se dopočítali i u molice bavlníkové (Bemisia tabaci). Je tak zcela zjevné, že 
u podobných symbiotických svazků jde o dynamické, vzájemně závislé a relativně kom-
plexní komunity (Ferrari & Vavre, 2011; Wernegreen, 2012).
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Abychom se však vrátili k červcům a tremblaye: i tento příklad zapadá do výše 
nastíněného schématu, neboť v genomu červců se sice našly přinejmenším dvě desít-
ky exprimovaných genů přinesených sem horizontálním přenosem, které tremblaye 
některé z chybějících genů nahrazují, žádný však nepochází přímo z ní, což v praxi 
znamená, že − na rozdíl od evoluce, jíž prošly dnešní semiautonomní organely − zde 
nedošlo k horizontálnímu přenosu genů do jádra hostitelské buňky přímo z inkrimi-
novaného primárního endosymbionta (Husnik et al., 2013). I tady se proto zdá, že 
svou roli sehrála především metabolická kooperace mezi různými druhy bakteriálních 
endosymbiontů.

Význam podobných interakcí. Bakteriální symbionti hmyzu, jak už bylo řečeno, 
tedy nejčastěji hrají významnou úlohu v rámci metabolické kooperace celého holo-
biontního systému. Hostitelskému hmyzu však zdaleka nemusejí poskytovat jen esen-
ciální aminokyseliny a vitamíny. Mohou být též zodpovědné za odolnost hmyzu vůči 
některým abiotickým stresovým faktorům (Ghanim & Kontsedalov, 2009) či za zvý-
šenou rezistenci vůči mnohým parazitům (Vorburger et al., 2010). V neposlední řadě 
poskytují hmyzu genetickou variabilitu, jež je ve svém principu dědičná – mnohé znaky 
hmyzího fenotypu jsou totiž ve skutečnosti projevem genetické variability zapříčiněné 
právě děděnými bakteriálními symbionty (Feldhaar, 2011).

Z hlediska evoluce je tak nejvýznamnějším důsledkem podobných interakcí to, že 
urychlují speciaci hmyzích druhů, a to jak tím, že umožňují přenos nejrůznější genetické 
informace napříč mnoha skupinami, tak tím, že v mnoha případech vytvářejí ekologic-
kou a posléze i reprodukční izolaci hostitelské populace (Moran et al., 2008) – není 
náhodou, že právě u hmyzu se tak často setkáváme se sympatrickou speciací (Berlocher 
& Feder, 2002). Není proto zcela nesmyslné položit si otázku, zda nesmírný počet hmy-
zích druhů je v souvislosti s ohromným množstvím symbiotických asociací této skupiny 
s bakteriemi vlastně jejich příčinou, anebo naopak jejich následkem.

Sympatrická speciace

Sympatrická speciace označuje speciační událost, k níž nedochází vlivem geografi ckého 
(prostorového) oddělení dvou divergujících subpopulací mateřského druhu. Dceřiný druh 
tedy vzniká ve stejné lokalitě.

 3.5.3 Bakteriální mikrobiomy gastrointestinálního 
traktu

BAKTERIÁLNÍ SPOLEČENSTVA V TRÁVICÍM ÚSTROJÍ HOSTITELŮ – PŘEŽVÝKAVCI – VŠEKAZI – 
ČLOVĚK – VÝZKUM – „VNITŘNÍ EKOSYSTÉM“ – MIKROBIOMY VS. LÉKAŘSTVÍ

Bakteriální společenstva v trávicím ústrojí hostitelů. Hlavní mechanickou složkou 
buněčné stěny je u rostlinných buněk celulóza, což je nerozvětvený polysacharid, vzni-
kající spojením jednotlivých glukózových jednotek β 1,4 vazbou, kterou za obvyklých 
okolností není vůbec snadné rozštěpit, a to dokonce ani enzymaticky. Celulóza, kterou 
chemici znají již od roku 1838, kdy ji popsal Francouz ANSELME PAYEN (1795–1878), pro 
biology představuje nejběžnější organický polymer na planetě, jehož celosvětový roční 
přírůstek se odhaduje na nějakých 1,5 × 1012 tun (Klemm et al., 2005).

Biodegradaci celulózy, tj. štěpení β 1,4 vazeb, zajišťují v přírodě prakticky výlučně 
mikroorganismy (Lynd et al., 2002), neboť dostatečnou enzymatickou výbavou oplývá 
jen velmi málo mnohobuněčných organismů – a z nich patří prvenství bezpochyby ně-
kterým skupinám hub. V poslední době se ukazuje, že samostatnou celulázovou aktivitu 
lze v určité míře najít u řady živočišných skupin, mezi jinými např. u sumek, ostnokož-
ců, mnohoštětinatců, máloštětinatců, motolic, plžů, mlžů, ale zvláště u mnoha skupin 
hmyzu, kromě blanokřídlých a brouků zvláště u švábů a všekazů (Tanimura et al., 2013; 
Watanabe & Tokuda, 2001), přičemž se zdá, že tato je v genetické výbavě živočichů 
již od jejich evolučních počátků (Davison & Blaxter, 2005; Lo et al., 2003). Navzdory 
tomu naprostá většina biochemického zpracování celulózy v biosféře spočívá na rame-
nou, resp. celulázových hydrolytických komplexech symbiotických prokaryot a protist.

Přežvýkavci. Mezi nejznámější příklady patří mikrobiální fermentace herbivorní po-
travy v gastrointestinálním traktu přežvýkavců (Weimer, 1992) a všekazů (Breznak & 
Brune, 1994). V případě přežvýkavců, jejichž miliardové počty tvoří celosvětově velmi 
významný zemědělský zdroj, přitahovaly katabolické děje v jejich trávicím traktu pozor-
nost mikrobiologů již krátce po ustanovení základních kultivačních technik, teprve v roce 
1947 však Američan ROBERT HUNGATE (1906–2004) vyvinul první vhodné techniky pro 
kultivaci anaerobních mikroorganismů z bachoru (Hungate, 1950). O pár let později již 
bylo zřejmé, že trávicí trakt býložravců v sobě skrývá desítky nejrůznějších prokaryotic-
kých druhů (Bryant, 1959). V bachoru přežvýkavců bychom vedle nejrůznějších bakterií, 
archeí a protist našli i zástupce hub – Neocallimastix frontalis, která byla původně mylně 
považována za bičíkatý protistní organismus (Orpin, 1977), a také velké množství bakte-
riofágů; jedná se tedy o dosti komplexní symbiotický ekosystém (Kamra, 2005).

Mezi archey v bachorech přežvýkavců vzhledem k anaerobnímu prostředí převlá-
dají metanogeni, vytvářející plynný metan, jejž zvířata navzdory představám mnoha 
lidí do atmosféry vyříhávají. Vzhledem k celkovému počtu přežvýkavců tvoří takto 
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produkovaný metan po metanogenezi v anaerobních podmínkách rýžových polí druhý 
největší biogenní zdroj metanu v atmosféře (Paracer & Ahmadjian, 2000), jehož roční 
příspěvek se hrubým odhadem pohybuje někde kolem 70 milionů tun metanu ročně 
(Thorpe, 2009). V poslední době se množí snahy tuto produkci uměle omezit, samozřej-
mě bez ovlivnění samotných býložravců. Testují se tak třeba probiotika z acetogenních 
bakterií a kvasinek, eradikace protistních organismů, které jsou s metanogeny v sym-
bióze, či v poslední době především sekundární metabolity některých rostlin (Martin 
et al., 2010). 

Všekazi. S analogickou situací se setkáváme v trávicím ústrojí všekazů (Ohkuma, 
2008), kde opět můžeme najít celou plejádu nejrůznějších mikroorganismů, vstupujících 
do vzájemných interakcí nejrůznějšího druhu. Prokaryota slouží protistům samozřejmě 
nejčastěji jako potrava, zároveň zde ale najdeme celou řadu bakteriálních (Noda et al., 
2006) i archeálních (Tokura et al., 2000) symbiontů, svázaných navzájem mezi sebou 
i s hostitelským organismem nejen ekologicky, ale i fylogeneticky (Noda et al., 2007; 
Stingl et al., 2005). 

Současně s poznáním toho, že podobné kooperace mezi endosymbionty a tkáněmi 
hostitele vlastně vytvářejí jakousi vnitřní bariéru proti cizorodým mikroorganismům 
s potenciálně patogenním projevem (Artis, 2008; Kelly et al., 2005), stejně jako toho, že 
minimálně u savců hrají významnou roli ve vlastním vývoji zdravého střevního epitelu 
(Hooper, 2004), včetně faktu, že podobná konzorcia poskytují zúčastněným mikroor-
ganismům též výjimečnou příležitost k horizontálnímu přenosu genetické informace 
(Dillon & Dillon, 2004), se proto pozornost mikrobiologů nakonec posunula směrem 
od jednotlivin k celku. 
Člověk. I lidský trávicí trakt totiž obsahuje nepřeberné množství primárně komen-

zálních mikroorganismů, s nimiž nás pojí miliony let společné evoluce. Součet genů 
všech zhruba 1014 prokaryotních buněk přítomných v tomto společenství, pragmaticky 
nazývaný mikrobiom, se zprvu odhadoval na minimálně stonásobek počtu genů, které 
máme ve svém vlastním genomu (Gill et al., 2006); v současnosti je však již zřejmé, že 
ve skutečnosti jich je ještě více, snad mezi pěti až osmi miliony (Balter, 2012). 

Výzkum. V souvislosti s narůstajícím množstvím indicií o významu mikrobiomu, 
a to jak z hlediska lékařských, tak čistě biologických věd (Preidis & Versalovic, 2009), 
spustil americký Národní zdravotní ústav (NIH) v roce 2008 projekt lidského mikro-
biomu (Human Microbiome Project; Turnbaugh et al., 2007), koordinovaný s podobně 
zaměřeným evropským projektem MetaHIT (Metagenomics of the Human Intestinal 
Tract; Ehrlich & Meta, 2010), jejichž cílem, podobně jako před lety u projektu HUGO 
(Humane Genome Project; Collins et al., 1998), bylo otevřít biologii průplav do její 
„bezpochyby poslední“ terra incognita (Gordon, 2012; Hattori & Taylor, 2009) – střev-
nímu mikrobiomu člověka se ne nadarmo často přezdívá „druhý mozek“. 

Výsledkem projektu MetaHIT byla rozsáhlá metagenomická studie stolice u 124 
Evropanů, která z osekvenovaných vzorků DNA o celkové velikosti téměř šest terabá-
zí (tj. cca 200x více, než obsahuje genom člověka) popsala přes tři miliony neredun-
dantních prokaryotních genů (cca 150x více, než obsahuje lidský genom) ve více jak 
jednom tisíci druhů bakterií (Qin et al., 2010). Je pozoruhodné, že veškerou genetic-
kou variabilitu střevního metagenomu, resp. složení střevního bakteriomu z hlediska 
dominantních druhů, lze rozdělit do pouhých tří hlavních skupin, tzv. enterotypů, 
které jsou nezávislé na etnické i národní příslušnosti, pohlaví i věku (Arumugam et 
al., 2011).

Projekt lidského mikrobiomu si vytkl podobný cíl: osekvenovat na tři tisícovky mi-
krobiálních genomů, z nichž by pak vznikla databáze, umožňující shromažďovat a po-
rovnávat prokaryotní geny nalezené jak u člověka, tak u ostatních živočichů (Balter, 
2012). V rámci lidského mikrobiomu věnovali biologové pozornost nejen mikrobiomu 
trávicího traktu, ale též prokaryotním společenstvím dalších významných orgánů, zvláš-
tě dýchacích cest, kůže a pohlavního ústrojí. Konkrétně u kůže, která je de facto naším 
největším orgánem a především rozhraním s vnějším prostředím, je situace ohledně spe-
cifické kolonizace prokaryotními symbionty velmi zajímavá – byť na rozdíl od vnitřních 
orgánů jaksi všeobecně tušená (Grice & Segre, 2011).

„Vnitřní ekosystém“. V současnosti je zřejmé, že stabilita a do určité míry i kon-
krétní složení symbiotických mikrobiálních populací jsou závislé nejen na okolním 
prostředí, nýbrž i na genotypu hostitele (Spor et al., 2011), s jehož tkáněmi mikrobiom 
metabolicky a často i morfologicky úzce interaguje (Nicholson et al., 2012). Vývoj 
celého holobiontního systému v čase, a to jak ontogenetickém (Costello et al., 2012), 
tak fylogenetickém (Walter & Ley, 2011), je pak možno chápat jako velmi komplexní 
koevoluci jednotlivých společenstev, která dohromady vytvářejí fascinující, neuvěřitel-
ně dynamický ekosystém. 

Lákavou vyhlídkou je přitom především to, že na rozdíl od našeho vlastního genomu 
se s mikrobiomem, konkrétně například s tím střevním, dá mnohem snadněji mani-
pulovat (Balter, 2012) – jak ví ostatně každý, kdo někdy musel po antibiotické léčbě, 
která spolu s patogenními druhy bakterií vybila též řadu nepostradatelných komenzálů, 
používat k obnovení svého střevního ekosystému probiotické kultury. Z hlediska apli-
kované vědy je proto největší příslib podobného výzkumu v možnostech budoucí met-
agenomické léčby (Haiser & Turnbaugh, 2012). Vzhledem k tomu, že mikrobiom zcela 
prokazatelně souvisí s funkcí imunitního systému (Ashida et al., 2012; Hooper et al., 
2012), a dokonce i s metlami vyspělého světa v podobě některých civilizačních chorob, 
jako je kupříkladu astma (Couzin-Frankel, 2010) nebo obezita (Hvistendahl, 2012; Mi-
llion et al., 2013), nelze se příliš divit, že v posledních letech svrhl z pomyslného trůnu 
lidský genom a stal se novým svatým grálem biologie.
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Mikrobiomy vs. lékařství. Není od věci zamyslet se i nad tím, že urputná snaha 
biologů na poli metagenomiky mikrobiomů k sobě zcela nenápadně přiblížila dva dosud 
nepřekonatelně oddělené světy: tzv. západní a východní lékařství. Jak známo, prvé se 
orientuje na přísně vymezenou kauzalitu typu příčina → následek, zatímco druhé tančí 
na racionálně tenké holistické hranici všeho souvisejícího se vším. Porovnání zisků 
a ztrát obou přístupů vzhledem k možnostem objektivního poznávání je celkem nasnadě 
a v metodologii stejně jako ve filosofii vědy je pod přezdívkou metodologický reduk-
cionismus hojně diskutované.

V případě empirického léčitelství nám totiž chybí právě to, co je základním pilí-
řem moderního lékařství (neboť je to pilířem vědy obecně) – přičinná transparentnost 
celého procesu. Vyhmátnout specifický řetězec příčin a následků a skutečně clare et dis-
tincte vidět, jak spolu různé fenomény souvisejí, bylo dosud prakticky nemožné. Navíc 
v souvislosti s tím, že se stoupající životní úrovní lidstva nahrazují jednoduché infekční 
onemocnění (myšleno jako jedna příčina → jeden důsledek) systémově komplexní po-
tíže v podobě nemocí eufemisticky označovaných jako civilizační, roste potřeba odhalit 
i další možné mechanismy účinné léčby. Přinejmenším u bylinného lékařství mohou 
být právě mikrobiální společenstva racionálním klíčem k tomu, jak celý proces nejspíše 
funguje (nehovořím zde o placebu).

Principiálně existují dva možné způsoby. Společenstvo mikrobiomu může buď přímo 
modifikovat účinné chemické látky obsažené v bylinách a následně nám je potom „pře-
pouštět“ v podobě, s níž si již naše tělo umí poradit (což je například případ účinných 
látek ženšenu, jež by nám bez předchozího mikrobiálního „předžvýkání“ byly v podstatě 
k ničemu), anebo naopak některé látky obsažené v bylinných medikamentech ovlivňují 
rovnováhu v zastoupení jednotlivých bakteriálních populací, a tím mění složení, a tedy 
i funkci daného mikrobiomu (Crow, 2011).

 3.5.4 Chemotrofní symbiózy v hlubokomořských 
ekosystémech

HYDROTERMÁLNÍ PRŮDUCHY − CHEMOLITOTROFNÍ ENDOSYMBIONTI HLUBINNÝCH 
BEZOBRATLÝCH − VESTIMENTIFERA VS. POGONOPHORA – MLŽI JAKO ČASTÁ HOSTITELSKÁ 
SKUPINA – VÝZNAM 

Hydrotermální průduchy. Hlubokomořský ekosystém je svět sám pro sebe (Orcutt et 
al., 2011), mezi ta nejpodivuhodnější místa však bezesporu patří tzv. hlubokomořské 
kuřáky, hydrotermální průduchy v oceánském dně, kudy do volného oceánu vyvěrají 
proudy vroucí vody extrémně bohaté na rozpuštěné minerály. Ty v jinak značně chudém 
prostředí vytvářejí koncentrovaná místa nejrůznějších gradientů, stejně jako substrátů 

vhodných k chemoautotrofní oxidaci, především sulfanu (H2S; Fisher et al., 2007; Tun-
nicliffe, 1991). Z hlediska biologů jde o ekosystémy nové a dosud neprobádané, neboť 
první objev tohoto druhu byl učiněn až v roce 1977 (Childress, 1995).

Zatímco Woese se tou dobou zabýval tím, jak navždy a neúprosně změnit svět mikro-
biologie a biologické systematiky, američtí oceánografové, vyzbrojeni hlubokomořskou 
ponorkou jménem Alvin, si brousili zuby na obšírný průzkum Galapážského riftu (skoro 
by se chtělo říci, že ve věcech paradigmatické změny biologických světonázorů si Ga-
lapágy uzurpují světový primát). Vyjma samotného objevu hydrotermálních průduchů 
rozruch vyvolal zvláště zcela neočekávaný nález druhově bohatých společenství podiv-
ných forem života, která kuřáky obklopovala. O dva roky později byla zorganizována 
první expedice se sběrem vzorků (Corliss et al., 1979) a zároveň byly ohlášeny objevy 
dalších podobných ekosystémů, roztroušených po Východopacifickém hřbetu (Spiess 
et al., 1980).

Chemolitotrofní endosymbionti hlubinných bezobratlých. Popis nových druhů si 
vyžádal všeobecnou pozornost; mezi nejznámější celebrity se téměř okamžitě zařadila 
například riftie hlubinná (Riftia pachyptila), přiřazená k červovitým stvořením z nedáv-
no popsané skupiny Vestimentifera (Jones, 1981). Naprostou senzací se ale nakonec 
nestali nově objevení živočichové sami o sobě, nýbrž teprve jejich rozpitvané tkáně. 
Ty totiž obsahovaly obrovské množství endosymbiotických sirných bakterií, což bylo 

Obr. 22  Riftia pachyptila a její endosymbionti
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skutečně zvláštní, neboť podobný typ symbiotického svazku byl do té doby naprosto ne-
známý. Chemolitotrofní bakterie oxidující sirné sloučeniny znali biologové samozřejmě 
již velmi dlouho, dosud ale neexistoval žádný náznak, že by mohly vytvářet podobně 
úzké vztahy s bezobratlými, jimž svou chemoautotrofií zprostředkovávaly stálý přísun 
organických látek (Cavanaugh et al., 1981; Felbeck, 1981; Felbeck & Somero, 1982). 

Chemoautotrofie nebo též chemolitotrofie byla tou dobou mikrobiologům známa sku-
tečně velmi dlouho – již zmiňovaný SERGEJ NIKOLAJEVIČ VINOHRADSKÝ ji poprvé popsal 
v roce 1887 (Dworkin, 2012). Objev, že bakterie jsou schopny využívat chemickou ener-
gii uvolněnou oxidací anorganického, a nikoli organického substrátu, postupně změnil 
pohled biologů na heterotrofii.

Vestimentifera vs. Pogonophora. Objev chemolitotrofních endosymbiontů ve tká-
ních mnohobuněčných eukaryot nastartoval úspěšné pátraní po dalších podobných pří-
kladech. Bakteriální symbionti se našli jak u dalších druhů ze skupiny Vestimentifera, 
tak u podobně vyhlížejících červovitých organismů řazených do skupiny Pogonophora 
(Naganuma et al., 2005), jejichž nejvýraznějším znakem byla podobně jako u Vestimen-
tifer nepřítomnost trávicího ústrojí. Systematické zařazení obou těchto zvláštních skupin 
bezobratlých bylo po dlouhou dobu značně matoucí a nejasné (Pleijel et al., 2009). První 
zástupci podobně vyhlížejících červovitých organismů byli popsáni na začátku třicátých 
let dvacátého století v Ochotském moři a nově popsaný rod Lamellisabella byl zprvu 
správně přiřazen k mnohoštětinatcům, tehdy k čeledi rournatcovitých (Sabellidae). 

Rozpory mezi jednotlivými badateli však ještě v roce 1939 vedly k ustanovení nové 
třídy Pogonophora, o pět let později povýšené na samostatný kmen. V roce 1969 byly 
z hlubin oceánu u Kalifornie vyloveny velmi podobné organismy, pojmenované ná-
sledně rodovým názvem Lamellibrachia, pro něž byla v rámci Pogonophor vytvoře-
na zcela nová taxonomická skupina, nazvaná Vestimentifera (Webb, 1969). Po objevu 
hlubokomořských hydrotermálních průduchů a popisu přidružených ekosystémů v roce 
1977 byla popsána celá řada dalších zástupců této podivné skupiny a poněkud zmatečné 
přiřazování nakonec vyřešila až fylogenetická práce z roku 1997, která zástupce obou 
skupin sjednotila do jedné čeledi Siboglinidae (Rouse & Fauchald, 1997).

Mlži jako častá hostitelská skupina. Bakteriální symbiózy podobného rázu se pod 
pátravým okem biologů začaly objevovat všude možně, mezi jiným zvláště u celé řady 
měkkýšů, a to především mlžů, u nichž byly nalezeny například v žábrách zástupců če-
ledí různožábřicovitých (Solemyidae), lucinovitých (Lucinidae), slávkovitých (Mytili-
dae), Thyasiridae či Vesicomyidae; zde však symbiontem nejsou bakterie sirné, nýbrž 
metanotrofní, tj. oxidující metan (Cavanaugh, 1994; Roeselers & Newton, 2012). Další 
významnou hostitelskou skupinou, u níž se podobné symbiózy našly, jsou kupříkladu 
nejrůznější druhy mořských hlístic (Ott et al., 2004).

Význam. Obecně se zdá, že symbiózy podobného typu jsou v přírodě velmi běžné. 
Současné odhady hovoří o tom, že celosvětový obrat uhlíku fixovaného chemoautotrofy 

se může pohybovat až kolem hodnoty 0,8 petagramu (Pg 800 milionů tun) ročně. Hrubým 
odhadem se jedná o váhu více než patnácti tisíc lodí o hmotnosti Titaniku, přičemž che-
moautotrofové hlubokomořských ekosystémů z tohoto počtu zodpovídají přinejmenším 
za osminu (Middelburg, 2011). Jen pro srovnání: v roce 1998 se celkové množství všech 
prokaryotních buněk odhadovalo na něco kolem 5 × 1030. Takové množství buněk v sobě 
podle odhadů mělo zadržovat 350–500 Pg uhlíku, což mimochodem činilo cca tři čtvrti-
ny uhlíku obsaženého v rostlinách, a dále 85–130 Pg dusíku a 9–14 Pg fosforu – v obou 
případech desetkrát větší množství těchto prvků, než se odhadovalo u globální biomasy 
rostlin (Whitman et al., 1998).

Není proto divu, že důkladné studium těchto zvláštních ekosystémů bude i nadále 
přitahovat pozornost mnoha biologů (Sievert & Vetriani, 2012), a to jak z hlediska dru-
hového bohatství eukaryot (Bachraty et al., 2009), tak – a to především – ekologické 
rozmanitosti prokaryot (Huber et al., 2007).
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 Závěr

Chceme-li popsat jakýkoli systém, máme v podstatě dvě možnosti. Můžeme se buď 
zaměřit na popis prvků, z nichž se skládá, anebo na vazby, které mezi sebou tyto prvky 
mají. Biologové to vůbec nemají jednoduché. Z povahy věci se snaží popisovat systémy 
zcela jiné než všechny ostatní, systémy jaksi…živé. Definic takových systémů (tj. orga-
nismů) existují stovky, a přesto vlastně jako by neexistovala žádná. Úrovní, na nichž se 
dá takový popis provádět, je totiž neuvěřitelně mnoho, od molekulární přes buněčnou 
až po ekosystémovou. A jako v každé vědní disciplíně, ani v biologii není možné, aby 
jeden člověk věděl všechno o všem. Mozková kapacita většiny z nás, stejně jako náš čas 
nejsou neomezené. Snažit se poznat svět v jeho složité úplnosti je tak pro jednotlivého 
člověka úkolem vpravdě sisyfovským. Co však možné je – alespoň zčásti – je pokusit 
se si živý svět v jeho nejednoduché kráse alespoň představit.

Fenomén symbiózy, jednoduše řečeno fakt, že žádný organismus není osamělým os-
trovem vznášejícím se v imaginárním vzduchoprázdnu metodologické redukce, nám 
umožňuje právě tohle všechno pochopit. Nahlédnout, že zvláště v biologii nejde jen 
o prvky jako takové, nýbrž především o způsob, jak a čím jsou mezi sebou propojeny; 
že úrovní popisu je celá řada, ale přitom všechny fungují jaksi naráz; a že jako jednot-
livci sice nemůžeme pochopit vše, přesto ovšem můžeme pochopit mnohé. Například 
to, jak málo zatím stále chápeme. Cílem podobných myšlenkových cvičení přitom není 
frustrace z nekonečné mnohosti a neuchopitelnosti přírody, nýbrž radost z objevování 
souvislostí a pokora před tím, jak výjimečným fenoménem život na Zemi je.

Ten viditelný kolem nás, ale mnohem více ten neviditelný, představovaný symbiotic-
kými interakcemi mikroorganismů.

 Summary

Close physical interspecific associations called symbioses are central for understanding 
both the evolution of animals, plants and all other branches of living creatures, and the 
shaping the Earth´s physical features, i.e. the whole biosphere. Since the nature of the 
phenomenon has a fundamental importance as a unifying scheme, symbiotic research is 
occuring in all fields of biology. Here, I briefly discuss the theoretical frame, definition 
and history of the concept of symbiotic interactions (Part I – What does the Symbiosis 
mean and what is its Importance for Biological Sciences); the nature of the smallest 
microorganisms (if they are organisms at all) – viruses, and their role in biosphere (Part 
II – Symbiotic Interactions between Viruses and Cellular Organisms); and the nature and 
ecological & evolutionary role of prokaryotes with particular regard to description of the 
whole domain, including historical perspective and some examples (Part III – Symbiotic 
Interactions between Prokaryotes and other Organisms). 

Disscused examples include selected interactions of „microorganisms“: viruses 
& prokaryotes, viruses & algae, viruses & plants, viruses & fungi, viruses & insects, 
endogenous viruses & mammal hosts (part I); prokaryotes & prokaryotes, prokaryotes 
& protists, prokaryotes & plants, prokaryotes & animals.
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Oyster Mushroom Isometric Virus (OMIV)

Pachypsylla venusta
Pandoravirus
Panicum
Parablepharisma
Paramecium aurelia
Paramecium bursaria chlorella virus (PBCV)
Paramecium bursaria viz trepka zelená

Paramecium caudatum
paramyxoviry
Paulinella chromatophora
pečárka dvouvýtrusá (Agaricus bisporus)
pečárkotvaré (Agaricales)
pekařské kvasinky
pepř
Phagineae
Phenacoccinae
Photobacterium
Photorhabdus
Photorhabdus asymbiotica
Photorhabdus luminescens
Phycodnaviridae
phycodnaviry
Phytophagineae
Planktothrix
Planococcus citri
Plantae
plazi
plejtvák obrovský
pleomorfní fágy
Pleurotus ostreatus
plíseň šedá
plži
Podoviridae
Pogonophora
polioviry
polokřídlí
poltivky
polydnaviry
Portiera
Pospiviroidae
poxviry
prase
primáti
Prochlorococcus
prokaryota
proso (Panicum)
proteobakterie
protista
Protoctista
přežvýkavci

Pseudocaedibacter
Pseudococcidae
Pseudococcinae
pseudolyzogenie
Pseudomonas
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas phaseolicola
Psyllidae
Pyrobaculum

rajčata
reoviry
retroviry
Rhizobium
Rhizosolenia
Rhodospirillum rubrum
Rhopalodia
Rickettsia
riftie hlubinná (Riftia pachyptila)
Richelia
Roperia
rostlinné viry
rostliny
rournatcovití (Sabellidae)
rovnokřídlí
rozsivky
Rubiaceae
Rudivirus
ruducha
různožábřicovití (Solemyidae)
růžovité
ryby
rýže

řepa
řepka

S. aureus
S. dysenteriae
S. pyogenes
Sabellidae
Saccharomyces

Saccharomycetales
Salmonella
Salviniales
sasanka zelená
savci
Scytonema
sépiola kropenatá (Euprymna scolopes)
sépiolovití (Sepiolidae)
Serratia liquefaciens
Shigella
Shigella dysenteriae
Schizomycetes
Schizophyta
Siboglinidae
sinice
Sinorhizobium
Siphoviridae
sirné bakterie
skrytěnky
slávkovití (Mytilidae)
slintavka a kulhavka
sněť kukuřičná (Ustilago maydis)
Solemyidae
spirochéty
Sputnik
ssDNA viry
ssRNA viry
ssRNA viry
Staphylococcus aureus
Steinernema
Stella
Streptococcus pyogenes
streptokoky
Streptotheca
Strigomonas
Sulcia
Sulcia muelleri
Sulfolobus
sumky
světlušky
Symbiodinium
Synechococcus
Synechocystis
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švábi

Tectibacter
termiti
Thaumarchaeota
Thermoplasma
Thermoproteus
Thyasiridae
TMV viz virus tabákové mozaiky
Tobacco curly shoot virus (TbCSV)
Tobacco rattle virus TRV
Tomato yellow leaf curl china virus (TYL-
CCNV)
Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV)
totivirus HmTV1–17
Tremblaya
Tremblaya phenacola
Tremblaya princeps
trepka luční (Paramecium aurelia)
trepka velká (Paramecium caudatum)
trepka zelená
Trypanosomatidae
tulipány
tuňák

ulitovka
úplavice
Ustilago maydis

Vesicomyidae
Vestimentifera
Vibrio
Vibrio fi scheri

Vibrio cholerae
Virales
viroidy
virus španělské chřipky
virus tabákové mozaiky
virus západonilské horečky
virusoidy
viry archeí
viry eukaryot
viry jako enzymy
viry jako geny
viry řas
vřesna (Myrica)
všekazi

White clover cryptic virus
Wolbachia

Xenorhabdus
Xenorhabdus luminescens

Yersinia

zelené řasy
zoochlorely
Zoophagineae
zooxanthella viz Symbiodinium
Zygosaccharomyces

žahavci
ženšen
živočichové
živočišné viry

 Rejstřík věcný

abiogenetický vznik organismů
abiotické faktory
abiotické prostředí
acetát
acetogenní bakterie
acidické horké prameny
acyl-homoserin laktony (AHL)
adaptace
adheze
aerobní respirace
AIDS
akceptor elektronů
akinety
aktinorhizy
alkalická jezera
alkoholy
Alvin
aminokyselinové sekvence
aminokyseliny
amoniak
amplifi kace mikroorganismu
anaerobní prostředí
anaerobní protista
anaerobní respirace
antibiotika
antrax
apoptóza
APSE-1 a APSE-2, fágy
arginin
aridní oblasti
astma
ateunované virové vakcíny
atmosféra
ATP
autofl uorescence
autogenní teorie vzniku buněčných organel
autoinducery
autoinducery typu 2 (AI-2)
autoindukce viz quorum sensing

autonomní buňka

bachor
bakteriální rekombinace
bakteriální systematika
bakteriální vaginózy
bakterie
bakteriociny
bakteriocyty viz mycetocyty
bakteriofágy
bakteriomy viz mycetomy
bakterioplankton
bakteroidy
BALO (Bdellovibrio-&-like organisms)
Baltimorova klasifi kace
bariéra
barvicí techniky
bathypelagické vody
bazidiospory
bdelloblast
bdellofágy
bentické vody
bentos
Bergeyův manuál
bičíky
biofi lmy
biogenní prvky
biogeofrafi cké rozšíření
biogeografi cké výkyvy
biogeochemické cykly
biologická autonomie
biologická individualita
biologická klasifi kace
bioluminiscence
biosféra
biotop
biotyp
blednutí korálů
boj o život
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botulotoxiny
buněčná stěna
buněčná teorie

celulázy
celulóza
CFU (colony forming units)
cigaretový kouř
cirkadiánní rytmus
civilizační nemoci
Cold Spring Harbor sympozium
constraints
contagium vivum fl uidum
coral bleaching viz blednutí korálů
CRISPR
cyklický diguanosinmonofosfát (c-di-GMP)
cystická fi bróza
cysty
cytobióza viz endocytobióza
cytochrom c
cytoplazma
cytoplazmatická membrána
cytoplazmatické zabíjecí faktory
cytotoxiny

čistá kultura

darwinismus
defective interfering RNA
defi nice bakterií
defi nice symbiózy
defi nice viru
defi nice života
defi nované médium
dělení
denitrifi kace
diabetes
diferenciace
diffusion sensing
dichotomie
dimetylsulfi d (DMS)
dimetylsulfoniopropionát (DMSP)
dimetylsulfoxid (DMSO)

diploidní
divergence v evoluci
diverzita
DNA
DNA polymeráza
DNA sonda
DNA transpozony
DNA-dependentní RNA-polymerázy
DOC viz rozpuštěný organický uhlík
domény
dospělec
dualita
duální hypotéza
dusík
dýchací cesty
dýmějový mor

efekt průchodu hrdlem lahve
efekt zakladatele
efektivní velikost populace
effi ciency sensing
ekologická izolace
ekologie mikroorganismů
ekosystém
ekotyp
ektosymbióza
elektronová mikroskopie
embryologie
endocytobióza
endofytické houby
endogenizace retroviru
endomembránový systém
endospory
endosymbióza
enkapsidace
enterotypy
entomofágní hlístice
environmentální vzorkování
enzymy
epibiotická strategie
epifl uorescenční barvivo
epifl uorescenční mikroskopie (EFM)
epigenetika

epigeneze
epipelagické vody
epitel
esenciální aminokyseliny
esterová vazba
éterová vazba
etologie
eukaryotická fylogeneze
eukaryotické jádro
eutrofní vody
evoluce jako síť
evoluce jako strom
evolučně vývojová biologie
Evropané
exotoxiny
externí trávicí systém
extracelulární symbióza
extrémně termofi lní archea
extrémní prostředí
extrémofi lové
exudáty

fág D
fágová terapie
fágová terapie v Československu
fágy kódované vlastnosti
fágy s ocáskem (tailed)
fakultativní
fakultativní symbióza
fenotyp
fenotypová plasticita
fermentace mikrobiální
fi ltrabilní viry
fi xace vzdušného dusíku
fi xační techniky
fl avonoidy
fosilní záznam
fotony
fotosyntéza
funkční skupiny viz gildy
furanony
fúze buněčných membrán
fylogenetické stromy

fylogeneze
fyziologická povaha hostitelské buňky

Galapágy
Galapážský rift
galaxie
gametofyt
gastrointestinální trakt
gene transfer agents (GTA)
generační doba
genetický drift
genetický kód
genetika
genety
genom
genomika
genotyp
geny
geotermální zdroje
gildy
girusy
glaciál
gliding
glukóza
gradienty
Gramovo barvení
gramnegativní bakterie
GTA viz gene transfer agents

halofi lové
haploidní
Havajské ostrovy
HDV
HECTOR
helper virus viz pomocný virus
hemoglobin
hepatitida A
hepatitida B
hepatitida C
hepatitida G
hereditární symbiózy
heterocysty
heterodimery
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heterotrofi e
HGT viz horizontální přenos genů
HIV-1
hladovění
hlízkové noduly
hltan
hluboké moře
Holandsko
Holmesova klasifi kace
holobiont
hologenom
hopeful monster hypothesis
horizontální přenos genů
hořčík
hostitel
hostitelská buňka
HUGO (Humane Genome Project)
Human Microbiome Project viz projekt lid-
ského mikrobiomu
hybridizace DNA
hydrogenozomy
hydrolytické enzymy
hydrosféra
hydrotermální průduchy
hyfy
hypertermofi lie
hypovirulence

chemicky defi nované médium
chemoautotrofi e (chemolilotrofi e)
chemosyntéza
chloroplasty viz plastidy
cholera
cholera toxin
chromatická aberace
chybějící článek

ICTV
imunitní systém
imunizace
infekční poločas virionů
infekční stádium
infekční vlákno

inhibitory
inokulum
integrace
integrita systému
intracelulární symbióza
introny
inzulín
Írán
ivazní druh
izolace mikroorganismu

jádro
jedinec
jezera

Kalifornie
kappa částice
kapsida
katabolická represe
killer fenotypy kvasinek
killer-kmeny
klasifi kace
klasifi kace symbióz
kleptochloroplasty
klonální populace
kmen (mikroorganismů)
kmeny
koevoluce
koexistence
kofaktory
Kochovy postuláty
kokolity
kolonizace
komenzálismus
kompartmentalizace
kompetice
komplexní morfologické znaky
konečný akceptor elektronů
konzorcium
kooperace
koraloidní kořeny
koraloidy viz koraloidní kořeny
korová nekróza kaštanovníku

kořenové vlášení
krev
kryptické životní projevy
krystalizační jádra mraků
kultivace
kultivační techniky
kuřáky
kůže
kvazi-druhy
kyslík

laktát
larva
L-canavanin
led
leghemoglobin
lékařství východní a západní
lipidová membrána
lipidy
LTH systém
luciferázy
luciferiny
luminiscence viz bioluminiscence
lux geny
lux operon
lytické bakteriofágy
lýza
lyzogenie
lyzogenní konverze

magnetotaxe
magnetozomy
malé interferující RNA (siRNA)
mastné kyseliny
matrix
maturace biofi lmu
membrány
mesopelagické vody
metabolická kooperace
metabolismus
metagenomická léčba
metagenomika

MetaHIT (Metagenomics of the Human Intes-
tinal Tract)
metamorfóza
metan
metanogeneze
metanogenní archea
metanotrofní bakterie
mezidruhová hybridizace
mezidruhová komunikace
mezihostitel
mezofi lní mikroorganismy
mezofi lové
mikrobiologie
mikrobiom
mikroskopy
minerály
mitochondrie
mitóza
míza
mnohobuněční
mnohobuněčnost
modelové organismy
moderní syntéza viz neodarwinismus
molekulární biologie
molekulární hodiny
molekulární nanomotor
molybden
monofylie
morfologie lunárního modulu
morfologie virionů
mořské kuřáky
mořské sasanky
Mullerova rohatka
mutačně-selekční tlak
mutualismus
mycetocytární symbiózy
mycetocyty
mycetomy
mykorhiza
mykorhizosféra
myxospory

nadějné obludy
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Namibijská poušť
Národní centrum pro biotechnologické infor-
mace (NCBI)
Národní zdravotní ústav (NIH)
natura non facit saltum
NCBI viz Národní centrum pro biotechnolog-
ické informace
negativní barvení
negativní defi nice bakterií
neodarwinismus
neolitické zemědělství
nerosty
neurotoxiny
nezbytnost vztahu
NIH viz Národní zdravotní ústav
nitrát
nitrifi kace
nitrit
nitrogenáza
Nizozemí
Nobelova cena
nodulace
nodulační faktory
nodulační geny
noduly
nová syntéza viz neodarwinismus
nové metabolické schopnosti
nukleoid
nukleové kyseliny

oázy
obezita
obligátní symbionti
obří viry
oceánská biomasa
oceánské dno
Ochotské moře
oligonukleotid
onkolytické viry
ontogeneze
optimální podmínky
organela
organelární systémy

organismy kódující kapsidu
organismy kódující ribozomy
osmoprotektant
oxidace
oxido-redukční reakce

parazité
parazitismus
parazitoidi
Paříž
Pasteurův ústav
patogenita
patogenní viry
patogenní vlastnosti
PCR viz polymerázová řetězová reakce
penetrace
peptidoglykan
peptidy
peribakteroidní membrána
periplazmatický prostor
Petrohrad
pH
phycosféra
phyllosféra
pigmenty
pikofytoplankton
placenta
plakové testy (PA)
plankton
plastidy
plazmid
pleomorfní fágy
ploidie
plynný dusík
podmořské kuřáky
podmořské vrcholy
pohlavní ústrojí
polární vody
poltivky
polyfyletický původ virů
polyhedrální fágy
polymer
polymerázová řetězová reakce

polysacharidy
pomocný virus
populační hustota
populační hustota
porcelánové fi ltry
potracení zárodku
povrchy
predace
predátoři
preformismus
primární endosymbiont
primární fermentace
primární kůra
primární struktura proteinu
primer
probiotika
profág
profág Pf4
projekt lidského mikrobiomu (Human Micro-
biome Project, HMP)
prokaryota
prokaryotický druh
proso
proteiny
proteom
protoplast
provirus
průtoková cytometrie (FC)
první osekvenovaný genom
přenašeč viz vektor
příbřežní vody
přímé počítání
přírodní výběr
přirozený systém prokaryot
pseudolyzogenie
psychrofi lní organismy
půda
půdní bakterie
půdní částice

quorum quenching
quorum sensing
quorum sensing

ramety
receptor
redukované genomy
replikace DNA
replikační aparát
reprodukce
reprodukční izolace
respirace nitrátu
rezervoár genů
rezervoár uhlíku
rezistence k antibiotikům
rhizosféra
ribozomální podjednotka
rickettsie
RNA
RNA silencing viz umlčování RNA
rozpuštěný organický uhlík
rRNA
16S rRNA

řapík
říše

S-vrstva
Sahara
satelit viz satelitní viry
satelitní RNA
satelitní viry
sedimenty
sekundární endosymbiont
sekundární metabolity
sekundární syntrofní fermentace viz syntrofi e
sekvence
sekvenční homologie
sekvenování
semena
semiautonomní organely
SET viz teorie sériové endosymbiózy
sezonalita
sférická aberace
shiga toxiny
sigma faktory
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signál
signalizace
síra
sírany
siRNA viz malé interferující RNA
sirné bakterie
sirotčí replikátory
skvrnitost tabáku
slaná jezera
slintavka a kulhavka
sociální chování buněk
solanky
spálový toxin
speciace díky symbióze
speciace sympatrická
specifi cký povrch
specifi ta vztahu
spermosféra
Spojené státy
společenstva
spory
statické náboje
stolice
streptokoky
stres
střevo
studené kuřáky
stupně interakce mezi partnery
substrát
subvirové částice
sukcinát
sulfan
sulfate-reducing bacteria
superinfekce
supernatant
superoxiddismutáza
supresory umlčování RNA
suspenze
světélkující zranění
světelný orgán
světelný rok
světlo
S-vrstva

swarming
symbiogeneticky vzniklé organelární systémy
symbiogeneze
symbiokosmos
symbiont
symbionticismus
symbiotismus
symbióza
symbiozomy
symbiózy u hmyzu
syncitiotrofoblast
syncitium
synchronizace
syntéza esenciálních aminokyselin
syntrofi e
systematika

Štrasburk

T-lymfocyty
taxonomická skupiny
Tbilisi
tělo
temperátní bakteriofágy
teorie sériové endosymbiózy (SET)
teplota
terestrická prostředí
termoacidofi lové
termofi lní mikroorganismy
test pravděpodobného počtu (MPN)
Tichý oceán
tolerance
toxin záškrtu
transdukce
transkripce 
translace
translační aparát
transmisní elektronová mikroskopie (TEM)
trávicí soustava
trávicí ústrojí
trofi cká pyramida
trofoblast
trofozoiti

trpasličí buňky
trvání a stabilita vztahu
třídění viz klasifi kace
Turecko

Údolí smrti
udržování a šíření vztahu
uhlík
uhlovodíky
ultrafi alové světlo
uměle vytvořené viry
umlčování RNA
univerzální strom života
univerzální strom života viz fylogenetické 
stromy
úplavice

VAI, Vibrio autoinducer
vajíčko
VAP (virus-associated pyramids)
variabilita
VBNC viz viable but non-culturable
vějičky (decoys)
věková struktura populací
vektor
velikost genomu
velikost prokaryotní buňky
velký řetězec bytí
viable but non-culturable (VBNC)
viral burst size
viral shunt viz virová výhybka
virion
virioplankton

virodomy
virofág
viroidy
virová konverze viz lyzogenní koverze
virová výhybka
virové biofi lmy
virulence
virus
virus hallmark genes
vitamíny
vláknitá fágy
VLP viz virus-like particle
vnitrodruhová komunikace
vodík
vodní sloupec
Východopacifi cký hřbet
vývoj uzpůsobením
význam pro partnery
význam virů
vzhled
vznik virů

Yellowstonský národní park

zákon tolerance
zárodečná linie
zdroj uhlíku
zemská kůra
změna klimatu

železo
živiny
životní cyklus
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AHL acyl-homoserin laktony
AI-2 autoinducery typu 2
AIDS Acquired Immune Defi ciency Syndrome
APSE-1 a APSE-2 Acyrthosiphon pisum Secondary Endosymbiont (fág)
ATP Adenosintrifosfát
BALO Bdellovibrio-&-like organisms
BMV brome mosaic virus
 c-di-GMP cyklický diguanosinmonofosfát
CFU colony forming units
CMV cucumber mosaic virus
CRISPR clustered regularly interspaced short palindromic repeats
CThTV Curvularia thermal-tolerance virus
DMS dimetylsulfi d
DMSO dimetylsulfoxid
DMSP dimetylsulfoniopropionát
DOC dissolved organic carbon, rozpuštěný organický uhlík
DpAV4 Diadromus pulchellus ascovirus
DpRV1 Diadromus pulchellus idnoreovirus
DRV Diaporthe RNA virus
EFM epifl uorescenční mikroskopie
ES effi ciency sensing
FC fl ow cytometry, průtoková cytometrie
FMDV Foot-&-mouth disease virus, virus slintavky a kulhavky
GTA gene transfer agents
HDV hepatitis delta virus
HECTOR specifi cký úsek virové DNA polymerázy
HGT horizontal gene transfer, horizontální přenos genů
HIV-1 Human Immunodefi ciency Virus-1
HmEV 1-670 Human endornavirus 1-670
HMP Human Microbiome Project
HmTV1-17 Human totivirus 1-17
HTLV-1 Human T-lymphotropic virus 
HUGO Humane Genome Project
CHV Cryponectria hypovirus
ICTV International Committee on the Taxonomy of Viruses
JRSV Jaagsiekte sheep retrovirus
KoRV Koala retrovirus
LGT lateral gene transfer, viz HGT
LIV La France izometric virus

LTH systém  Lwoffův-Horneův-Tournierův systém
LUCA Last Universal Common Ancestor
MetaHIT Metagenomics of the Human Intestinal Tract
MPN most-probablenumber assays, test pravděpodobného počtu 
NCBI National Center for Biotechnology Information
NIH National Institutes of Health (USA)
OMIV Oyster Mushroom Isometric Virus
PA placque assays, plakové testy
PBCV Paramecium bursaria Chlorella virus
PCR Polymerase Chain Reaction, polymerázová řetězová reakce
QQ quorum quenching
QS quorum sensing
SET Seriál Endosymbiotic Theory
siRNA Small Interfering RNA, malé interferující RNA
TbCSV Tobacco curly shoot virus
TEM transmisní elektronová mikroskopie 
TMV Tobacco mosaic virus, virus tabákové mozaiky
TRV Tobacco rattle virus
TYLCCNV Tomato yellow leaf curl china virus
TYLCV Tomato yellow leaf curl virus
VAI Vibrio autoinducer
VAP virus-associated pyramids
VBNC  viable but non-culturable
VLP virus-like particle
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Symbiosis from the vantage of reciprocal re-formation. Umwelt as a capacitor of evolution 

Josef Lhotský, Jana Švorcová, Jaroslav Čepl, and Anton Markoš1 

Abstract. The umwelt of an individual (or a lineage, or a community) is much broader than its open 

manifestation; the greatest part is its potential in the form of memory and experience of the individual 

/ lineage / community. Here we discuss cases where two or more such umwelten come into a close 

contact after a long separation of the particular lineages. The negotiation of a new savoir vivre is 

possible thanks to both shared common evolutionary memory and experience of those involved: the 

game of an encounter may lead to a new interpretation, to a paraphrasing of the common umwelt 

created along the way, or to the perishing of one or all partners. We bring some case studies of such 

interactions, and discuss their possible heuristic value as compared with better-established Neo-

Darwinian approach.  

 

Keywords: Symbioses; umwelt; experience of lineages; reciprocal formation; 2P model 

  

                                                      

1 Corresponding author; Charles University in Prague, Czechia, markos@natur.cuni.cz 



2 

 

Introduction 

But many English remained living in the Danelaw, and as they dealt, day-by-day, 

with the invaders whose language was both similar yet awkwardly different from 

their own, the most important variety of ‘pidgin’ English was developed. Before the 

Viking invasions, both Englisc and Norse were strongly inflected languages, with 

complicated grammatical word endings […] The solution was rubbing away 

through day-to-day usage of complicated word endings. […] By the year 1000, a 

hybrid language had been stirred together by the integration of the two great 

waves of invaders, and a common tongue existed that was at least roughly 

understood in every corner of the country. R. Lacey & D. Danzinger 1999, 33-4 

 

Our basic axiom is “Life is a semiotic system”; i.e., we maintain that living beings are able to decipher 

signs and extract their meaning, and behave according to their memory, experience, and momentary 

context. Such a capacity is conceivable thanks only to the fact that neither living beings nor their 

communities arise de novo: they are born from parents, into some existing community that, for its 

turn, also lacks a clear beginning. In a parallel paper (Markoš & Das 2015) we suggest a two-

perspective (2P) model of approaching such dynamic systems: two domains of description are chosen 

(out of many possible) that evolve in a mutual interrelationship, via reciprocal re-forming. For 

example, on the system “Animal”, pairs may be recognized like “chromatin-cell”, “cell-multicellular 

organism”, “chromatin-network-hormonal regulations”; in the system “Population”, such doublets 

may represent, e.g. “individual-species”, “lineage-umwelt of an individual”; “parasite–differentiation 

of the host”, “cultural habits-language”, etc. From any perspective chosen, living beings – as well as 

their communities – make their debut as heirs of the memory and experience of their lineage, of 

innumerable generations of ancestors.  The domains are equivalent; the model does not distinguish 

“higher” and “lower”, or “basic” and “derived” levels of description. Furthermore, it is supposed that 

all such chosen levels do influence – and format – each other, and the system as such, from the very 

beginning of the system. Our understanding – and broadening – of the concept of umwelt is crucial to 

our analysis in that paper as well as here. 

 

Umwelt – deconstruction and reconstruction of the concept 

First, we bring two definitions by the author of the concept, J. von Uexküll, and a third by J. 

Hoffmeyer: 

(1) The whole universe, which consists of nothing but Umwelten, is held together by the functional 

cycles/ circles, and unified according to a total plan to a single unit which we call nature. J. von 

Uexküll 1928, 221; transl. in Brentari et al. 2015. 
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(2) All that a subject perceives becomes his perceptual world and all that he does, his effector world.  

Perceptual and effector worlds together form a closed unit, the Umwelt. J von Uexküll (1992 [1934]), 

320. 

(3) The way Uexküll saw it, animals spend their lives locked up, so to speak, inside their own 

subjective worlds, each in its own umwelt. Modern biology employs the objective term ‘ecological 

niche’, that is to say the set of conditions – in the form of living space, food, temperature, etc. – under 

which a given species lives. One might say that the umwelt is the ecological niche as the animal itself 

apprehends it. J.Hoffmeyer 1996, 54. 

The existing definitions of umwelt are rather static (and zoocentric), liable to the Uexküllian 

presupposition of a perfect, immutable organization of Nature (see his parables that liken nature to a 

glockenspiel or symphony), and to his hostility towards evolution. Hence, they do not allow much 

semiosis, it is rather a well-tuned, programmed machine, or robot. We suggest here and in the 

accompanying paper (Markoš & Das) a concept of umwelt that is more dynamic (semiotic), ever 

evolving relation of a living being with its world (Fig.1). This relation is based on the interplay of 

stored memory, experience and habits within the given lineage, and on the context of community into 

which the living being is born. The community, in its turn, is also characterized by an analogical 

interplay; i.e., the community as well as the individual develop and develop within, an umwelt. Last 

but not least, physical parameters (climate, season, etc.) may play a decisive role. Reciprocal re-

formatting of all such factors contributes to the state-of-the art umwelt.  

Fig. 1 

Fig.1 compares the concept of umwelt in von Uexkïll (as we understand it) with that developed in 

Markoš & Das (2015). The sketches can be interpreted from three perspectives. Fig. 1a represents a 

“robot-like” entity bounded in its bubble, thoroughly insulated from the temptation and appeal of the 

outer world. In Fig. 1b, the entity’s world is not strictly circumscribed but has a greater range of 

freedom at its disposal within much broader field (state space) of possibilities, depending on the given 

context. Viewed from the perspective of an individual (“entity” = individual), it can jump into 

different states within its prospective umwelt (red points represent alternative centers of the macula). 

From the she species (or community) perspective, Fig 1a represents a well-tuned “glockenspiel” or 

“symphony” played by the community orchestra; the score of the performance is preset, no 

improvisation allowed. Again, the state space in Fig. 1b is a store of memory and experience of 

previous history of cohabitation that allows for context dependent. From the perspective of a lineage, 

such schemes represent singular time-sections of history. Evolution is inconceivable for the 

Uexküllian umwelt: in Fig. 1a, i.e. the lineage does not change with time. In contrast, in Fig. 1b the 

lineage can wander freely within the state space of its umwelt; red points represent positions in 

different time-sections. 
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Symbioses as overlapping umwelten 

Whereas Markoš & Das (2015) centered on the evolution of an umwelt, especially in the case of the 

human condition, here we approach co-existence, mutual interaction, and the coevolution of different 

umwelten. We suppose that lineages evolving independently – often for billions of years – still do 

share some common memory and experience with other lineages – rooted either in a common heritage 

and/or past encounters. Genetic and epigenetic codes, the workings and structures of cells and 

metabolic pathways may serve as typical examples shared across the biosphere; they either reflect 

deep primeval organization, or ways of conduct negotiated across the whole biosphere. However, 

similar does not mean identical: each lineage developed a slightly different “interpretation,” a distinct 

dialect that may not fit other lineages. Hence, when living beings are brought together into symbiotic 

bonds (in the broadest sense), great effort must be invested for such a union to be functional. They 

confront their previous understandings – environmental, developmental, nutritional, physiological, 

etc., and through the process of reciprocal reformation come to a mutual understanding that is in the 

attuning, reorganizing or inventing of new usages within the repertoire of the umwelt (Fig. 2). 

Fig. 2 

In this respect, S. Kauffman (2000) provides a pilot study: his autonomous agents propagate the 

overall organization of the biosphere by co-constructing the biosphere while simultaneously being 

constituted by it. Autonomous agents palpate their environment and interpret subsequently received 

input, so as to select a method of entry into the adjacent possible. As argued above, such cues will be 

interpreted according to the memory and experience of the lineage, but can also lead to innovation – 

thus expanding the realm of heritable potential. 

Below, we begin with examples of established symbioses interpreted as overlaps of two or more 

umwelten that willy-nilly came into a contact and established symbiotic communication. To buttress 

the final theoretical conclusion, we illustrate our points with case studies. The reader should keep in 

mind that all systems represent coherent wholes and our projections are brute reductions, which we 

make in order to achieve a better understanding of living beings. 

Symbioses as overlaps of umwelten 

The Gaia theory (Lovelock 1988) argues that life can only exist as a planetary phenomenon, with all 

living forms tightly interconnected by zillions of mutual bounds – metabolic, structural, logistic, 

historical, and semiotic. Together with a well-documented genealogy of most lineages (Adl et al 2012, 

Burki 2014, Plata et al 2015, Nelson-Sathi et al 2015), this vision delimits the stage for a hypothetical 

evolutionary scenario that highlights the various kinds of mutual encounters of beings belonging to 

otherwise distant branches of living appearances  (e.g. McFall-Ngai 2008). We propose that such 

interactions result from mutual understanding (in various degrees, of course), and root this in the 

presupposition that every member of the biosphere shares a common evolutionary origin.  
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Prokaryotic web 

From its very beginning, the prokaryotic way of life (Bacteria and Archaea) consists of communities 

comprised of tens to hundreds of different lineages of narrow specialization, united within a working 

consortium. The various tradeoffs required for this specialists’ ways of living within a web of 

elaborated ecosystems led to a development of common network protocols to ease the mutual overlap 

– the interconnectivity of different lineages. Such protocols embraced, e.g., the evolution of a 

universal genetic code and of contraptions that allow an extensive exchange of genetic material; the 

establishment of a sign system that result in a sophisticated symbolic (i.e. not metabolic) 

communication among dwellers of a given community; or the erection of sophisticated dynamic 

structures (such as mats, stromatolites, or floating fluffs) that enable and ease cell-to-cell contact and 

sophisticated metabolic cooperation. Equipped with such tools, prokaryotes conquered (or created?) a 

plethora of niches (often very exotic) throughout sediments, water columns, or rocks.  

Most bacteria are not even able to live axenically, without the presence of companions belonging to a 

differentiated community, which then constitutes a kind of multicellular body. Interactions between 

cells of various species inhabiting this assembly are so tight and unitary that the entire assembly can 

be perceived as an individual from the perspective of natural selection (Ereshefsky & Pedroso 2013). 

Bacterial colony 

It is estimated that perhaps more than 90% of prokaryotes cannot be cultivated in a pure culture simply 

because their natural state of living consists of dwelling within a multi-species consortium. The 

exception to this rule is a bacterial colony that appears when a bacterium lands on a sterile substrate, 

such as the surface of cream, marmalade, cracked fruits, or in the lab on an agar plate containing 

various nutrients. Such a facultative case may give rise to a multicellular body – a colony – with 

characteristics that are often species-specific and nutrient-specific, and that reveal an unforeseen 

morphogenetic potential of bacteria – the capacity to build a clonal, multicellular, differentiated body 

(Pátková et al., Čepl et al., Ben Jacob 1994); examples of model interactions of such bodies see Fig 3. 

As in multicellular eukaryotes (see below), the process of “body-building” requires, at the start, a 

germ-free environment; hence, bacterial bodies as in Fig. 3 point toward necessary initial conditions 

that may become blurred in obligate multicellulars such as animals or plants. Elementary 

differentiation of body shape and cell specialization can be observed; moreover, the colony recognizes 

its self and its kin. It follows that we may deal here with an umwelt morphospace (Fig. 3) that mimics 

the early stages of “true” eukaryotic multicellular bodies.  

At the point, however, when an animal or plant germ is expected to establish liaisons with the 

biosphere and become a holobiont, the bacterial colony has no partner: it represents a genuine “germ-

free” body, which parallels the artificially obtained germ-free bodies of animals or plants (see below). 
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This germ-free state, as well as its near equivalent – the gnotobiotic variant2, is a valuable source of 

information about development after birth (germination in plants); bacterial colony itself is another 

valuable model. As shown in Fig. 3, experiments can be performed with bacterial bodies exposed to 

other colonies, or to mere signals generated by such neighbors. Here, links appear quite different from 

those developed in a consortium. Colonies – “monoclonal consortia” of a kind – react to the presence 

of their neighbors, negotiate their growth with them and react with a different shaping, either merging 

with them or avoiding mutual contact, etc.  

Colonies also allow a study of “gnotobiotic” conditions, i.e. chimeric colonies grown from a mixture 

of two or more bacterial clones or species (Fig. 3d-f). Such a model may allow an in-depth study of 

elementary interactions that are not easy to detect in the multi-species holobiont of a genuine 

consortium. Ironic as it may seem, a bacterial colony perhaps represents the only instance of a 

multicellular body that does not require coupling to the rest of the biosphere (see below). 

Eukaryotes: partial emancipation from the web 

The evolution of eukaryotes is marked by the progressive emancipation of individual lineages from the 

reticulate evolution so typical for two prokaryotic lineages. With the emergence of sex, gene flow is 

restricted only to related individuals of the same lineage (a “vertical”, parents-to-progeny gene flow), 

leaving little space for a horizontal gene exchange with different lineages. This framing became a 

precondition for multiple (about 25) attempts towards multicellularity, with the most sophisticated 

achievements in bilateral animals, vascular plants, and fruiting bodies in fungi. Such a multicellular 

organism can be viewed – in the context of our explorations – as a new quality of symbiosis: that of 

cell clones of common origin. Moreover, ontogenesis became established along pathways marked 

more strictly than among “ecological successions” in bacterial consortia. 

As we have seen above, the growth of a bacterial colony requires breaking the usual ecological 

liaisons in a consortium – only then can the cell-to-cell creativity allow for building a multicellular, 

clonal body. What is a rare (and dispensable) option in prokaryotes becomes an imperative in 

multicellular eukaryotes: it is a rule that the earliest stages of ontogenesis be thoroughly insulated from 

the surrounding ecologic web. Early embryos develop in a sterile environment, protected by various 

kinds of envelopes; they receive their genetic endowment, as well as instructions and settings, 

predominantly from their progenitors. Cell differentiation is correlated with epigenetic changes such 

as differential derivatization of chromatin in specialized cells. Such modifications may be stable 

throughout life, and even inherited, so the newborn becomes finely adjusted to the conditions 

experienced by its progenitors (Markoš & Švorcová 2009; Gilbert & Epel 2008). 

This splendid isolation of the newly formed individual has a relatively short duration: it is followed by 

a period of active coupling to the existing environmental web of interactions, and thus the individual 

                                                      

2 Gnotobiotic: grown in the presence of only one (or few) selected bacterial species. 
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becomes a holobiont. The advantage of this sequence of events in multicellular development lies in (i) 

relatively undisturbed conditions during the most critical phase of early ontogenesis; (ii) sensitivity to 

maternal instructions; and (iii) a relative freedom for the developing germ from active establishment of 

the abovementioned links to the biospheric web: not all couplings are prescribed in advance. This 

contributes to another level of individuation, and allows a new vista of proving the fitness of the 

newly-appearing individual.  

 

Holobionts: There and back again 

In part, eukaryotic lineages (especially unicellular protists) simply enriched the diversity of the 

microbial consortia. However, they also came with novelties that gradually transformed the face of the 

planet. Thanks to their genomes, relatively large size, sexual differentiation and elaborated 

endomembrane system with exo- and endocytosis, they were capable of relative emancipation from 

the communication networks established by prokaryotes. Simultaneously, they added new ways of 

exploiting such networks. Moreover, the invention of multicellularity led to the invention of a new 

quality of multicellular bodies with elaborated ontogenesis – especially in lineages of Opisthokonta 

(animals and fungi) and Archaeplastida (plants with primary chloroplasts). Structures of chromatin 

permitted cell and tissue differentiation of clonal material through the mutual influence (or 

manipulation) of and by cells in a common state space – the body can be taken as a symbiosis of the 

closest possible kin. Examples of the manifold ways of eukaryote cooperation (or, in our terminology, 

umwelt overlaps) will be discussed below.  

Intracellular symbioses with bacteria (endocytobiosis)  

A eukaryotic cell may contain a host of prokaryotic or eukaryotic cells (cytoplasm, organelle, or other 

special structure), or derivate thereof, with a different degree of autonomy of interacting symbionts. 

Such interactions are very rare among prokaryotes (but see von Dohlen et al 2001; Husnik et al 2013); 

eukaryotes, however, became masters of various forms of such cooperation (or interdependence). 

At the very root of all extant eukaryotes, the capture of an α-proteobacterium resulted in an extremely 

tight cohabitation that transformed the bacterium to a semi-autonomous organelle – mitochondrion 

(Dyall et al 2004). This involved a massive transfer of bacterial genetic material into the nucleus of the 

host, a re-arrangement (and/or merger) of metabolism within both partners, and the evolution of new 

logistical devices to ensure such cohabitation. Further evolution led either towards different kinds of 

mitochondria proper (compare, e.g., animals, plants, and kinetoplastids), or their transformation 

towards derived organelles (hydrogenosomes, mitosomes) down to a total loss, leaving only vestiges 

in the form of a handful of mitochondrial genes (a grin without a cat) in the nucleus of their former 

host (Parabasalia, Entamoebina, Microsporidia, Diplomonads; Shifflett & Johnson 2010). 
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A similar process took place in the single lineage of Archeplastida (three types of algae, plus green 

plants): in this case a captive cyanobacterium gave rise to chloroplasts and their derivatives. 

Such symbiogenetic formation of organelles may seem to be extremely rare and confined to the early 

biosphere, and yet the biosphere has always been full of symbioses – some of which may appear as 

novel attempts in different lineages and in different degree of mutual interdependence. There are full-

fledged bacteria living in the cytoplasm (often pathogens like Shigella, Salmonella, Yersinia etc.), as 

well as symbionts that are unable to live separately and not far from turning into an organelle. Yet, 

such processes were never accomplished to the extent observed in mitochondria and plastids: gene 

transfer to nucleus is negligible or nil. To enssure their dispersal into new generation of holobionts, 

such symbionts must leave their host cell and infect another. We witness, however, a sophisticated 

coupling of both partners’ metabolic and/or regulatory pathways, and could mention many protists as 

champions of such symbioses, adjusted to multifarious habitats (sediments, alimentary tracts, photic 

zones of waters, etc.). Below we give examples of two types of mycetomes, special animal tissues or 

organs hosting intracellular bacteria (e.g. Baumann 2005). They are often no longer able to live 

independently: they, however, must leave the mycetome so as to infect gametes or egg envelopes and 

safeguard transmission to the next generation. When “cured”, for example with antibiotics, the host 

cannot survive as it is dependent on their metabolic products. A plethora of ways exists by which the 

germline is infected, and the endosymbiont comes to house the newly developing germ (e.g. Bright & 

Bulgheresi 2010). 

Arthropods. According to a rough estimate (Duron et al 2008; Weinert et al 2007) at least one third of 

arthropods rely on such maternally transmitted symbionts. In scale insects (Coccoidea), there exists a 

unique situation, unobserved elsewhere, where the endocytobiotic bacterium Tremblaya hosts – in its 

cytoplasm – a bacterium from a different lineage, Moranella (Lopez-Madrigal et al., 2013). A great 

number of insect species, as well as many other animals (e.g. Riftia, see below), developed a special 

organ, a mycetome, that containing endocytobiotic bacteria living in cells, mycetocytes. Bacteria 

supply their hosts with essential nutrients, they may trigger their host’s resistance to stress factors 

(Ghanim & Kontsedalov, 2009), or to parasites (Vorburger et al., 2010). Their presence may even 

influence the mating choices of their host (Wolbachia) or other features of its phenotype (Feldhaar, 

2011).  

Riftia. Sulfane (H2S) is highly toxic for animals, yet it presents an excellent fuel for many 

chemotrophic bacteria, which oxidize them with oxygen (Sievert & Vetriani 2012). Some animals, 

such as Pogonophora [Riftia] and bivalve molluscs, house such bacteria in mycetomes, provide for 

them both gases, via specially adapted circulatory systems, and simultaneously safeguard host tissues 

from poisoning. Such “chemotrophic” animals with atrophied alimentary tracts survive conditions 

where no other animal can persist, at the boundary between anoxic and oxygen zones (e.g. deep sea 

hydrothermal vents).  
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Intracellular symbioses: eukaryotes 

The intracellular capture of eukaryotes is perhaps not so frequent. If we put aside pathogens such as 

Plasmodium or Trypanosoma cruzi, the most fascinating case is the serial (secondary and even 

tertiary) endosymbiosis in some lineages of photosynthetic eukaryotes: instead of capturing a 

prokaryote to serve as their chloroplast, they “enslaved” a eukaryotic alga and turned it into a 

“secondary” chloroplast (in Cryptophyta, Rhizaria, SAR, Excavate lineages). The story goes further: 

some lineages might lose such a chloroplast, after having turned it into a Russian doll of a kind, 

composed of what used to be three different eukaryotic and two bacterial lineages (mitochondria and 

chloroplasts; Bhattacharya et al 2003, Burki 2014). Paulinella seemingly represents an example of a 

second occurence of cyanobacterial capture that became chloroplast. The species is, however, a 

descendant of a lineage that first may have housed, and lose again, secondary chloroplasts. The 

capture of cyanobacteria was certainly eased by such a long experience with endosymbiotic 

organelles.  

It should be mentioned that many lineages retain vestiges of secondary chloroplasts (Apicomplexa), or 

lose them completely, e.g. Ciliata (Keeling 2010). 

Corrals may represent a counterpart to animals with bacterial mycetomes. In this case, however, it is 

eukaryotic alga, not a bacterium, living in the cytoplasm and providing the polyps with photosynthetic 

products.  

Cell-to cell symbiosis 

The biosphere contains many tight symbioses between unrelated species, which often leads to very 

intimate interdigitation of both partners, yet each keep their cellular integrity intact. Bacterial 

communities were discussed above; here we concentrate on examples of cohabitation between 

eukaryotes with other forms of life – eukaryotic or prokaryotic. 

Plant roots often develop special structures that hold symbiotic bacteria. Rhizobium, a nitrogen-fixing, 

strictly anaerobic bacterium, receives shelter from oxygen in special nodules where it can thrive, while 

exchanging nitrogen compounds with plant carbon assimilates (Masson-Boivin et al 2009). The 

second example is Agrobacterium, a natural producer of genetically modified organisms: bacteria in 

root gall tumors transform root cells with a special plasmid, enabling the plant to synthetize a unique 

class of organic compounds (opines) that serve as bacterial food (White & Winans 2007). In animals, 

valuable knowledge was drawn from the co-habitation of squids (Euprymna scolopes) with a 

luminiscent bacterium, Vibrio (McFall-Ngai et al 2012). 

Mycorrhiza is a tight symbiosis of fungal hyphae with plant roots. Fungi are much better than plants 

at extracting nutrients from rock, which they supply most land plants in exchange for organic 

compounds; many “germ-free” plants are unable to survive without their fungal partners. Fig. 4 shows 

the anatomy of the two most frequent types of mycorrhiza: ectomycorrhiza and arbuscular mycorrhiza. 
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Note that the plant and fungal cells are very tightly interconnected, yet both partners keep their cellular 

autonomy: there is no merger of their cytoplasms.  

Rhizosphere. Above we presented mycorrhiza as if it were a merely dual relationship of plant and 

fungus. In fact, the meshwork of fungal mycelia interconnects many plants. Moreover, the plant 

holobiont is not confined only to fungi: the roots organize the surrounding soil by secreting 

extracellular scaffold of macromolecules, the structure is inhabited by many bacteria and protists, and 

the whole ensemble functions as a single organized unit (Berendsen et al 2012). 

Host-parasite symbioses very often reveal an intricate knowing that enables the parasite to become an 

integral part of the host, regulating (manipulating) its ontogenesis and functions, or even creating new 

organs. Galls induced by some insect larvae represent a special organ developed by a plant to provide 

shelter and nutrition to parasites. The strategy of protistan and animal parasites in animal tissues is 

even more sophisticated. Albeit they mostly appear anatomically reduced, their evolutionary potential 

became oriented towards an intimate coupling with the host’s regulatory circles so as to avoid immune 

reactions and receive feeding. Examples: the crab parasite Sacculina; liver fluke (Fasciola), 

Toxoplasma (see Flegr & Markoš 2014); blood trematodes (Schistosoma), etc. 

 

Holobiont: symbioses in ontogeny 

Holobiont or genuine “biological individual” (Gilbert et al 2012; Booth 2014) is a name for an 

assembly comprised of a eukaryotic “macroorganism” hosting an ecosystem of microbes, prokaryotic 

or eukaryotic, as well as viruses (Rohwer et al. 2002). Animal innards (guts and other cavities, skin, 

mycetomes), or plant rhizospheres may serve as paradigmatic exempla of such an assembly.  In this 

section, however, we narrow our attention to the intracellular cohabitants of animals, and to the mutual 

reforming of participants of the holobiont game. Holobiontic assemblages develop as to their range 

and composition, according to external cues (or force – it depends) and /or ontogenetic stages.  

It is tempting, of course, to include even the ecological interactions in different biota among 

holobionts, if not the whole biosphere-that-is-semiosphere, as well as human affairs; but we limit 

ourselves to cases where a “dominant” multicellular organism in the community can be recognized by 

its size – as in case of human body. Note also that a new multicellular organism enters its world in two 

phases: first, it is born to its mother (be it a single cell or a macroorganism), later it is born into its 

community. 

Acknowledging that an “individual” is factically an ecosystem we can also say that to take it as a 

“pure” multicellular organism (as it has been and often still is) is an abomination. Such a thing is 

encountered only rarely, if ever. The isolation of a newly developing organism leads to a “germ-free” 

cripple, unable to survive, as its umwelt has become, in course of evolution, tightly interconnected 

with those of its symbionts and will collapse without them. (Bacterial colonies may be a paradoxical 
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exception, see above.) The same often holds for the symbionts, which can no longer survive on their 

own.  

The nutritional state of the macroorganism may be dependent on the composition and well-being of its 

alimentary tract. Approximately 1014  bacteria reside in human body, and the majority can be found in 

the digestive tract (over 1000 species, dominated by two bacterial phyla – Bacteroidetes and 

Firmicutes). Here they help us digest food, metabolize polysaccharides and cholesterol, and provide a 

plethora of essential vitamins, fatty acids, and other bioactive compounds (Nyholm & McFall-Ngai 

2014).  Drastic changes of microflora (caused, e.g., by antibiotics, pathogens and allergic reactions, 

but also by gnotobiosis or the germ-free state) deeply change the ontogeny, functioning, and wellbeing 

of the macroorganism. 

A holobiont is a result of an intricate ontogeny that involves all participants. We gain our first bacteria 

from our mother’s vagina, mouth and gut: “birth is nothing less than the passage from one set of 

symbiotic relationships [with mother] to another” (Gilbert 2014; see also Gilbert et al. 2012; Gilbert 

& Epel 2008). Some bacteria – symbionts of the mother, e.g. Bifidobacteria, are even able to 

overcome the placental and amniotic barrier and colonize the fetus before birth, helping it develop its 

immune system and avoid pathogens. Bifidobacteria also serve as an elegant example of bacterial-

human coevolution. Maternal milk not only supplies nutrients to the baby, it also supplies special 

oligosaccharides that are indigestible by the newborn but allotted as a nutrient for the first symbiont 

Bifidobacterium longum bv. infantis. Bifidobacterium in turn produces short-chain fatty acids 

consumed by other bacteria that benefit the baby’s gut and immune system (Sela et al. 2011).  

In addition to the nutritional state, microbiota also influence the ontogenesis of the new-born. Such 

influences are usually apparent from the study of germ-free laboratory animals (such as mice, rabbits 

or zebrafish) that develop defective phenotypes, mainly in their tissue formation (gut-associated 

lymphoid tissue), or in the cellular profile of their immune system. The vertebrate immune system has 

to distinguish between beneficial and pathogenic microbes, as its full development cannot be 

completed without the presence of specific gut bacteria. It might be possible that the increase of 

autoimmune diseases such as type I diabetes or multiple sclerosis can be influenced by decaying some 

relationships with our inner microbial world (leading to dysbiosis), caused by excessive antibiotic use 

or outlandish lifestyle (Lee & Mazmanian 2010).  

It was also shown that mammalian symbiotic bacteria can influence the development of animal 

nervous system and also animal behaviour directly, by producing different signalling molecules such 

as serotonine, acetylcholine, melatonine and others (Cryan & Dinan 2012; Forsythe & Kunze 2013). 

Microbiota thus not only play a critical role concerning our development and health, but significantly 

change our view of evolution, which seems to be holobiotic by its nature. 

Another example of how symbiotic bacteria influence the development of their host, is the 

development of the light organ of newborn bobtail squid Euprymna scolopes, which is dependent on 

the bioluminescent bacterium Vibrio fischeri (McFall-Ngai et al. 2012).  
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Not only humans need help with food digestion, so too the worker termite cannot digest cellulose 

without the help of its gut symbiont, Mixotricha paradoxa. This polymastigote flagellate protist 

houses metanogenic Archaea in its cytoplasm, and its surface is covered with bacteria (spirochaetae) 

engaged in the movement of the protistan cell (Wenzel et al. 2003). Altogether, the protist itself is a 

genetic composite of at least five other species, Gilbert et al. 2012).   

The last example concerns insect symbioses with fungi. Leaf-cutting ants live in a tight symbiosis with 

the fungus digesting the plant material; based on a genetic analysis, pairs of ant-fungus species live in 

a close cohabitation for tens of millions of years (Hinkle et al 1994). A similar cohabitation is apparent 

in “gallery” or “ambrosia” beetles that drill long tunnels in dead wood and infect them with a 

ligniperdous fungus; they and their larvae feed on the fungus. 
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Discussion 

We propose here a biosemiotic version of the “Ages of Gaia” (Lovelock 1988), with “ages” somewhat 

re-defined for our purposes. We begin with a parable of the evolution of languages, cultures, or 

religions; e.g. putative ancestral Indo-European differentiated into tens of mutually incomprehensible 

languages, yet share many “palimpsest” properties that witness a common origin. Such a 

straightforward recognition is, however, blurred – not only by frequent takeovers of vocabulary, 

grammar or pronunciation, but also by frequent shifts of meanings (caused by differences in lifestyles, 

religions, or political systems), contexts, metaphors and analogies. We draw analogies between lexical 

borrowing and genomic evolution, especially in both prokaryotic domains; see List et al (2013). Our 

point goes beyond mere borrowing: we stress mutual understanding. Whereas people speaking similar 

languages usually come to an understanding rather quickly, the further the languages have drifted 

apart, the more difficult the communication – but it is still possible because some similarities, some 

vocabulary, analogy and gesture, remain thanks to the common origin. When placed back within 

contact for a few generations, some peoples develop a common “creole” language to overcome 

everyday difficulties (English being an example – see the epigraph).  

Yet another language parable: language abounds with analogies that help us cut through the 

differences as well as understand the similarities between situations in which we find ourselves and 

what we have experienced or learned. “No thought can be formed that isn’t informed by the past; or 

more precisely, we think only thanks to analogies that link our present to our past”, claim Hofstadter 

& Sander (2013). Not only thought, but also communication – which we dare to broaden to all life as 

all life is endowed with semiotic powers. Symbioses takes root in the ability to recognize similarities 

in others – and to exploit such knowledge by developing a common “creole” of protocols of living 

together.  

Back to our topic: the cartoon in Fig. 5 illustrates the subsequent “ages” of biospheric evolution.  

Young biosphere  

The textbook presentation of the common ancestor of life usually draws a picture of a prokaryotic-like 

creature that later (some 3.5 Gy ago) gave rise to Bacteria and Archaea, and much later, via multiple 

sequential mergers, to eukaryotic cells (2 Gy ago). Instead, we suggest a primordial cellular “mush” – 

a primordial “planetary holobiont” – in which cells promiscuously exchanged much more than mere 

genes (within a common biospheric genetic pool; David & Alm 2011). In the words of C. Woese: 

“The universal phylogenetic tree, therefore, is not an organismal tree at its base but gradually 

becomes one as its peripheral branches emerge” (Woese 1998, 6854). Cellular merger was also 

frequent, because there existed a common “understanding” (metabolic, regulatory…) among early 

inhabitants of the Earth. This primordial “golden age” (Fig. 5, center) was followed by the 

differentiation of the three domains known today: Archaea and Bacteria evolved towards a prokaryote-
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like lifestyle of multi-“species” consortia: metabolically specialized yet interconnected via universal 

protocols of extensive horizontal gene transfer and pheromone signalization. The third domain – 

Eukarya – arose as a result of the multiple merger capacity of early cells; as a result of it’s relatively 

late appearance, mitochondria is today’s only easily recognizable evidence of such early blending 

processes. Here the narration encounters difficulties. The oldest fossils interpreted as remnants of a 

eukaryote are younger than 2Gy; therefore many students take the emergence of the eukaryote domain 

as a rather late event. (The “eukaryote-early” hypothesis is offered by Glansdorff et al. 2008; as 

concerns blending, see, e.g., Margulis 1993, Martin & Müller 1998, Mentel & Martin 2008, and 

possibly also Woese 1998). From now on, our narration will concentrate on eukaryotes, tacitly 

presupposing that both prokaryotic domains adhere more or less to the lifestyles of their ancient 

precursors. 

Eukarya are characterized by elaborated systems of internal membranes, mitosis and meiosis, and 

endocytosis and exocytosis; this last set of abilities includes the engulfing of or merger with other cells 

(fertilization as the most outstanding example). In exchange for information-processing abilities, they 

drastically reduced both their metabolic potential and inter lineage gene flow. However they retained 

and further developed their capacity for symbiotic cooperation with members of all three domains. 

Further evolution proceeded framed within particular lineages (about 5-10 such super-groups, e.g., 

Burki 2014, Adl et al 2012).  

The age of young biosphere was crowned, in one single eukaryotic lineage, by the symbiogenetic 

capture of cyanobacteria and their transformation to plastids (hence Archiplastida). This algal lineage 

differentiated into Rhodophyta and Viridiplantae (plus the minor lineage of Glaucophyta). This is 

perhaps the last instance of an overlap (understanding?) of the umwelten of eukaryotic and prokaryotic 

cells of such extent that they were able to become one cell (with a would-be exception in Paulinella). 

Middle age 

In this stage of evolution, eukaryotes existed in well recognizable (delimited) lineages. At first, they 

led ways of life that today would be called “protistan”, i.e. they became tightly coupled members of 

multifarious consortia with prokaryotes, and differentiated into a great number of lineages. Some 

established new kinds of symbiogenetic events: no longer with prokaryotes but with both red and 

green algae, as when a eukaryote turned into full-fetched organelle, a secondary chloroplast, within 

another eukaryote. In some lineages evolution proceeded also by modification or loss of both 

mitochondria and chloroplasts (primary or secondary), and even by the re-establishment of 

photosynthetic ability via a new capture of alga – in some cases establishing a tertiary symbiosis. As 

mentioned above, the rhizarian Paulinella re-established such ability by a rather exceptional capture of 

a cyanobacterium, thus superficially resembling a new round of a primary symbiosis. 
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Thanks to their size as well as their tendency to behave gregariously, protists also developed a plethora 

of tight holobiotic relationships with both prokaryotes and eukaryotes, which ranged from tight 

endocytobiosis to loose ecological relations in communities such as mats, plaques etc. 

However, throughout this phase the greatest invention of eukaryotes was the diversification of cell 

communities “from inside” by the creation of clonal multicellular bodies with well-defined ontogeny. 

(We have seen above that prokaryotes are also able to establish such bodies, but in their case it is an 

exception, whereas in multicellular eukaryotes a rule.)  About 25 parallel attempts towards 

multicellularity have been reported (Grosberg & Strathmann 2007), the most sophisticated 

achievement reached in animals and green plants. Here we witness perhaps the single example of 

“apobionts” wherein developing germ and embryo are insulated from the rest of biosphere, coupled to 

it only through its parent(s). Avian eggs and mammalian fetuses are paradigmatic examples; insect 

eggs, with its load of mycetome bacteria, a counterexample; however, only the established symbiont is 

allowed to breach the rule. The germ will soon establish holobiotic liaisons with the life that surrounds 

it, with multiple overlapping umwelten, as described above. 

The age of multicellular organisms 

With the arrival of multicellular eukaryotes, the biosphere attained a new level of interaction, 

morphological, ecological, etc., which do not fall within the scope of this paper. A holobiont, as shown 

above, can be flexibly “constructed” de novo according to its needs in the context of its surroundings. 

New contexts are recognized and life-styles attained not by random “insurance effect”, as is supposed 

in bacteria (Boles et al 2004), but by instruction from its kin community and its own endowment of 

memory – both genetic and epigenetic.  

Interaction with other forms of life is either extracellular (e.g. mycorrhiza, gut nicrobiome), or 

intracellular, but confined to specialized cells (organs) and transmitted to a new generation in a 

controlled way. Hence, multicellular beings remain members of the biospheric web, yet jealously 

maintain their relatively emancipated state. 

The Neo-Darwinian context 

We offer a biosemiotic view of evolution with the ambition to ground a view that parallels theories 

framed within the Neo-Darwinian synthesis. The issue is not the rather militant vocabulary of such 

theories, which abounds with enslavement, competition, cheaters, defectors, spite, conflict mediators, 

unicellular bottleneck as avoidance of parasites, allorecognition for defense purposes, etc. (see, e.g., 

Grossberg & Strathman 2007; West et al 2007). There is a series of articles that map the ways of 

symbioses in context of Neo-Darwinian theory, and illustrate our point (e.g. Gardner & West 2004; 

Gardner et al 2004; West et al 2007). They recognize 4 types of interactions: mutualism, competition, 

altruism and spite, and analyze their evolutionary importance. Despite the emotionally loaded words, it 
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is clear that players of the game do not actually play: they interact as programmed robots that do not 

“want” to compete, defend, or so forth. By introducing the semiotic dimension, we aim at 

understanding living beings as living, i.e. active players of the biosphere / semiosphere. It is true that 

semiotics does not fall within the province of experimental science, and steps apart from biology as 

such. We may therefore risk being accused of vitalism or mysticism. Our goal, however, is rather 

modest: to show that knowledge gained by “humanities” – such as history, linguistics or semiotics, 

may bring new light also to our understanding evolution and life. After all, the vernacular meaning of 

words such as mutualism and competition, altruism and spite, as well as struggle and fitness, also 

points toward understanding. 

Reciprocal reforming in frames of umwelten 

The model of reciprocal reforming as outlined in Markoš & Das (forthcoming 2015) is based in a 

strong belief that concepts such as “basal level of description”, “upward/downward causation”, 

“higher/lower level of organization” will not bring us to a competent understanding of complex 

dynamic systems as such. And this is particularly true for systems that are born, i.e. do not pop up de 

novo. We believe that recognizable agencies in living beings (or societies of living beings) are 

equipollent; i.e. they influence each other and evolve in contribution to each other’s development 

(hence “reciprocating”, and “reforming”). In complex dynamic systems, many such mutually 

influencing agencies can be recognized, and each can enter the focus of the observer’s exploratory 

perspective.  As the Many-Many Problem of such networks of perspectives is not easily manageable to 

the observer, we suggest taking two such perspectives at a time and examining their mutual, reciprocal 

reforming (hence 2P model). Such 2P relations may then be generalized within the extended concept 

of umwelt. 

In this paper we move further by defining symbiosis as an overlapping of two or many umwelten. The 

principal presupposition is that all living beings share at least a small part of their experience – that 

which is inherited from common ancestors. In their mutual encounters within ecosystems, holobionts, 

host-symbiont relationships, etc., living beings take advantage of the knowledge of their partner(s) and 

develop a wide array of games, which include mutualism, competition, altruism, spite, and much 

more. Such games are accessible within many 2P comparisons. Human language and culture may also 

serve as a suitable analogy for the situation.  

An overlap involves exploratory activity from both perspectives, in order to decipher the meaning of 

common elements (words, signaling pathways, or behavior) that look the same or similar, yet may be 

“wired” differently in the partner, and attached to different meanings. This is because while signal–

triggers and even complete signaling pathways may be shared, each partner arrives at a different 

interpretation (which they then take into new encounters). The overlapping of umwelten may end in a 

different degree of symbiosis, antagonism or conflict (and the potential destruction of one partner), or 
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to a new separation. It is important to appreciate that this is the process of mutual enculturation. The 

fruit of our vision is found not only in phenotypic similarities within ecological niches, but a whole set 

of processes by which one understands and dwells within our shared. These processes are not of 

genetic coding or in phenotypic expression, but part of the long-term, ongoing experience of the world 

as manifested by and within a living being.  Both this experience and actual meanings of things differs 

with the community of life. So co-habitation within the biosphere, which we describe as the 

overlapping of umwelten, requires a deciphering of meaning that, in turn, depends on a ‘knowledge’ 

(capacity to process) of context and semiotic analog – analogies – which come into view with the 

overlap (see e.g. the concept of semetic rings; Kleisner & Markoš 2005). Such an interpretation may 

or may not be successful: individuals as well as communities may resist understanding, they may 

misinterpret, paraphrase, re-interpret, forget, or escape the conversation by inventing new novelties. 
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Figure captions 

 

Fig1 Two views of umwelt from perspectives of an individual, a community, and/or a lineage. 

World beyond the full line is inaccessible for a given entity. a. Our interpretation of Uexküllian 

Umwelt; b. Umwelt as a state space of possibilities for a given entity; the entity actually drives but 

from a fraction of its umwelt potential. See text for more details. (After Markoš & Das 2015) 

 

Fig2 Symbiotic overlaps of different umwelten. As in Fig1, the background represents the world, 

ovals the state space, e.g. potential of a given community and/or lineage. Patterns inside ovals (circles, 

rectangles, etc.) correspond, however, to different life strategies or features in a given state space.  a 

Two single lineages, each with 3 features; thanks to common origin of both lineages, features are to 

some extent (asterisk, circle) homologous, represent “dialects” of a common theme. b Two lineages 

come into contact, with partly overlapping umwelt-potential allowing mutual understanding. The 

overlapping area contains two similar but non-identical features of each partner, allowing mutual 

understanding to a certain degrees. c “Symbiotic negotiating” leads to a state where homologous 

features assume common coordinates in the overlapping state space. d The symbiont claims a new 

realm on the surrounding world, by reinterpreting some existing features, or via a new feature invented 

(triangle) 

 

Fig3 Germ-free bacterial bodies and their gnotobiotic interactions. Left column: typical mature 

colonies of three species, labeled here F, R, and Ec.  a. Interaction between F colonies: depending on 

the density of planting, ontogeny is canalized towards different shapes. b. F colony reacts to massive 

growth of R or Ec in the vicinity by developing an extra rim. c. Close encounters of different colony 

types: (i) R encircles and strangles the F; (ii) Ec engulfing R , and (iii) F repealing the Ec. d. Growrh 

of chimeras planted as a 1:1 mixture of two clones: (i) as in c., R tends to outcompete its  F partner 

leaving a mixture of both clones in the center only; (ii) Ec taking control and strangling R to the 

center; and (iii) F eradicates Ec below a detectable level. e. Rock-paper-scissors model of interactions 

showed. f. Interaction of chimeras with colony: (i) FR chimera: F, even if trapped in the center, is able 

to repel Ec (right); (ii) REc chimera and F: F colony repeals Ec out of the mix, so the R mass gets an 

opportunity of growth – and encircling en passant its F helper. All colonies are of a diameter of 1-2cm 

exept in a, where a 1cm bar is given 

 

Fig4 Mycorrhitic interactions. Plant cells as empty rectangles; fungal mycelium (pink) is constituted 

as rows of much smaller cells (not shown). Two types of several arrangements are sketched here: 

Above ectomycorrhiza; Below arbuscular endomycorrhiza. Note that in both cases partners keep their 

cellular autonomy, not allowing merger of cytoplasms 



23 

 

 

Fig5 Symbiotic encounters in major evolutionary lineages. All three forms of life sprout from 

undifferentiated original cellular population (O) characterized by vigorous exchange of genetic 

material and merger of different cell types. The radial distance from that center very roughly 

corresponds to timeline (“ages”). Both prokaryotic forms of life (Bacteria and Archaea) are 

characterized by extensive genetic exchange within the domain (reticulate evolution) as well as 

between both domains, and (less frequently) with eukaryotes. Eukarya resulted from multiple mergers 

of different cell types, followed by a capture of α-proteobacterium turned into mitochondrion (LECA); 

the lineage giving birth to plants acquired also a cyanobacterium that turned into plastid. Eukaryotic 

lineages – thanks to sexual processes, keep their tight genetic closure allowing gene exchange almost 

exclusively only via sexual intercourse. Further symbioses led either to several endocytobiotic events 

leading to secondary and tertiary chloroplasts derived from algae, or to assemblages where partners 

can be easily distinguished, even if their cohabitation is very intimal and long-lasting.  

Arrows inside the ring indicate basic and most ancient symbiogenetic events:  multiple genetic 

exchanges between Bacteria and Archaea, and capture of mitochondria (yellow) and plastids (green). 

Arrows connecting eukaryotic lineages point towards acquiring secondary (and tertiary) chloroplasts 

from the lineages of green or red algae. 

Kinks illustrate intimate symbioses, but not merger: Animals with different protists (brown and blue), 

and plants with fungi (pink with green; mycorrhiza, lichens) 

Outermost halo indicates the prokaryotic world, establishing manifold of symbiotic events with 

Eukarya – some indicated by arrows. For details, see text. 

O – Origin of life; LECA – Last eukaryotic common ancestor; Cr – Basal node of eukaryotic “crown”; 

P – Plantae (Archaeplastida); R – red algae; G – Viridiplantae; SAR = Stramenopila + Alveolata + 

Rhizaria; Op  –Opisthoconta; F – Fungi; An – Animalia; Ex – Excavata; Am – Amoebozoa 
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