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Úvod 

Molekulární jev 
Je velmi otřepané, ba téměř banální tvrdit, že věda učinila velké pokroky 
v pochopení přírody. Fyzikální zákony jsou dnes natolik dobře proz
koumány, že vesmírné sondy bezpečně uletí obrovské vzdálenosti, aby 
vyfotografovaly světy vzdálené od Země miliardy kilometrů. Počítače, 
telefony, elektrické osvětlení a nesčetné další vynálezy svědčí o vítězství 
vědy a techniky nad přírodními silami. Očkování a vysoké výnosy země
dělské výroby zarazily odvěké nepřátele lidstva, choroby a hlad - alespoň 
v některých částech světa. Téměř každý týden se dozvídáme o nových 
objevech na poli molekulární biologie, které posilují naději na nalezení 
způsobu léčby geneticky podmíněných onemocnění a možná i mnohých 
jiných. 

Přesto však porozumět tomu, jak něco funguje, ještě neznamená po
chopit, jak to vzniklo. Tak například pohyby planet sluneční soustavy lze 
předpovědět s neuvěřitelnou přesností, avšak původ sluneční soustavy 
(odpověď na otázku, jak na počátku došlo ke vzniku Slunce, planet a je
jich měsíců) je dosud sporný. Možná, že věda časem rozluští i tuto há
danku. Nic to však nezmění na faktu, že pochopit původ nějakého jevu 
je zcela něco jiného než rozumět jeho běžnému fungování. 

Skutečnost, že věda již prozkoumala mnohé přírodní zákonitosti, vede 
mnohé k předpokladu, že věda zároveň dokáže - ba dokonce musí být 
schopna - vysvětlit původ přírody a života. Darwinův předpoklad, že ži
vot na zemi lze vysvětlit přírodním výběrem, který funguje na základě 
obměňování, byl vzdělanou veřejností bezvýhradně přijímán po více než 
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jedno století, a to i přesto, že základní mechanismy života zůstávaly ještě 
před několika desítkami let doslova zahaleny tajemstvím. 

Moderní věda prokázala, že život je ve své podstatě molekulárním je
vem: veškeré organismy jsou složeny z molekul, které zde fungují jako 
jakýsi základní princip, jako hybné páky biologických systémů. Existují 
samozřejmě i složité biologické systémy (jako například krevní oběh), 
které jsou na vyšší úrovni, avšak nejjemnější detaily života jsou záleži
tostí biomolekul. Z tohoto důvodu je posláním biochemie, vědy, která 
takové molekuly studuje, zkoumání samotných základů života. 

Od poloviny padesátých let biochemie horlivě objasňuje procesy, které 
jsou základem života na úrovni molekul. Darwin neznal příčinu variací 
v rámci druhu (jednu z podmínek jeho teorie), biochemie však odhalila 
její molekulární základ. Věda 19. století nebyla schopna ani odhadnout, 
na jakém principu je založeno vidění, obranyschopnost organismu nebo 
pohyb, avšak moderní biochemie objevila molekuly, které tyto a další 
funkce umožňují. 

Kdysi se předpokládalo, že základ života je nesmírně prostý. Tento 
předpoklad byl ovšem vyvrácen. Ukázalo se, že vidění, pohyb a další 
biologické funkce nejsou o nic méně složité než televizní kamery či au
tomobily. Věda učinila obrovský pokrok - podařilo se jí porozumět, jak 
funguje chemie životních procesů - avšak elegance a složitost biologic
kých systémů na úrovni molekul ochromila pokus vědy vysvětlit jejich 
původ. Prakticky nikdy nebyl uskutečněn pokus vysvětlit původ složitých 
specifických biomolekulárních systémů. V této sféře rovněž nebyl zazna
menán téměř žádný pokrok. Mnozí vědci byli ochotni tvrdit, že vysvět
lení je na dosah ruky nebo dříve či později bude. V odborné literatuře 
však nenalezneme nic, o co by se taková tvrzení mohla opřít. Ovšem, co 
je důležitější, máme vážné, na struktuře systémů samotných založené dů
vody myslet si, že darwinovské vysvětlení mechanismů životních procesů 
se jednou provždy ukáže jako nespolehlivé. 

Slovo evoluce má mnoho významů. Někdo jím může myslet pouhou 
změnu v čase, jiný může mít na mysli původ veškerých forem života ze 
společného předka, aniž by blíže specifikoval mechanismus změn. Ovšem 
ve svém plném biologickém významu evoluce označuje proces, ve kterém 
život povstal z neživé hmoty a následně se vyvinul zcela přírodními ces-
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tami. To je také význam, který tomuto slovu dal Darwin, význam, který 
si podrželo mezi vědci. V tomto významu užívám slovo evoluce také já 
v celé své knize. 

Obhajoba detailů 
Před několika lety nadělil Santa Klaus mému nejstaršímu synovi k Váno
cům tříkolku z umělé hmoty. Bohužel, vzhledem k tomu, že je neustále 
velmi zaneprázdněn, neměl Santa čas, aby ji nejprve vybalil z krabice 
a sestavil. Tento úkol připadl tatínkovi. Vybalil jsem tedy jednotlivé části 
z krabice, otevřel jsem návod a povzdechl si. Návod obsahoval šest stran 
podrobných instrukcí: roztřiďte osm různých typů šroubů, skrze otvor 
v řídítkách vsuňte dva „jeden a půl palcové" šrouby do přední vidlice, 
zasuňte vidlici do čtyřhranného otvoru v těle tříkolky atd. Nechtělo se mi 
ten návod ani číst. Bylo mi totiž jasné, že uvedené pokyny nemohou být 
zhuštěné, jako například informace v novinách, protože celý jejich smysl 
spočíval právě v detailech. Přesto jsem si vyhrnul rukávy, otevřel láhev 
piva a dal se do práce. Za několik hodin byla tříkolka sestavena. Během 
montáže jsem v návodu skutečně přečetl každou jednotlivou instrukci, 
a to dokonce několikrát (abych si ji zapamatoval), a provedl jsem daný 
úkon přesně tak, jak to návod vyžadoval. 

Zdá se, že můj odpor k podobným návodům je všeobecně rozšířen. 
Ačkoliv mnohé domácnosti vlastní videorekordér, většina lidí ho neumí 
naprogramovat. Tyto zázraky techniky se sice dodávají s úplným a po
drobným návodem, ale už sama představa, že bychom museli zdlouhavě 
studovat každou větu v návodu, většinu z nás přiměje, abychom to raději 
dali za úkol nejbližšímu desetiletému dítěti, které máme po ruce. 

Biochemie se takovému návodu bohužel často podobá právě v tom, že 
důraz je kladen na detaily. Student, který učebnici biochemie pouze pro
listuje, si může být prakticky jistý, že při příští zkoušce bude většinu 
doby koukat do stropu, zatímco po čele se mu pořinou kapky studeného 
potu. Pouhé prolistování učebnice totiž žádného studenta nepřipraví na 
otázky jako: „Podrobně popište mechanismus hydrolýzy peptidické vazby 
působením trypsinu. Zaměřte se zvláště na úlohu přechodného stavu va
zebné energie." Ačkoliv existují obecné zásady biochemie, které člověku 
pomohou utvořit si povšechný obrázek o chemii životních procesů, nelze 
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od obecných zásad nic víc očekávat. Inženýrský titul nemůže nahradit 
návod k sestavení tříkolky ani vám přímo nepomůže při programování 
videorekordéru. 

Mnozí lidé se však naneštěstí seznámili s některými podrobnostmi 
z biochemie až příliš dobře. Lidé, kteří trpí srpkovitou chudekrevností 
a jejichž příliš krátký život je ztrpčován nejednou bolestí, si velice dobře 
uvědomují, jak důležitý je onen nepatrný detail, jenž změnil jednu ze 146 
aminokyselin v jedné z desetitisíců bílkovin v jejich těle. Také rodiče dě
tí, které umírají na Tayovu-Sachsovu chorobu nebo cystickou fibrózu, 
nebo trpí cukrovkou či hemofilii, vědí o závažnosti biochemických detai
lů více, než je jim milé. 

Jako autor, který si přeje, aby jeho práce byla čtena, jsem postaven 
před určité dilema. Čtenář nemá rád, když se zachází do přílišných po
drobností, avšak vyprávění o vlivu biochemie na evoluční teorii je zalo
ženo výhradně na detailech. Abych tedy čtenáře této knihy přesvědčil 
o názorech, které mne vedou k jejímu napsání, jsem nucen napsat právě 
takovou knihu, která nebude považována za příliš čtivou. Nicméně složi
tost je nutno poznat, aby bylo možné ji obdivovat. A tak vás, milí čtená
ři, prosím o trpělivost; v této knize bude uvedeno mnoho podrobností. 

Kniha je rozdělena na tři části. První část nás uvádí do dané proble
matiky a vysvětluje, proč je nyní nutné diskutovat o evoluci na moleku
lární úrovni, což je právě doména biochemie. Tato část knihy je většinou 
prosta technických detailů, vyjma pasáží věnovaných oku. Část druhá ob
sahuje kapitoly věnované příkladům, ve kterých je zřejmě soustředěna 
většina složitostí. Třetí část je věnována pojednání o důsledcích objevů, 
které biochemie učinila. 

Lze tedy říci, že nejobtížnější látka je z velké části soustředěna ve 
drahé části. / zde však poměrně volně užívám přirovnání k předmětům 
známým z běžného života, abych danou myšlenku důkladně osvětlil, 
a dokonce i v této části jsou podrobné popisy biochemických systémů 
sníženy na minimum. Odstavce, v nichž je obsaženo nejvíce detailů a kte
ré jsou přeplněny odrazujícími technickými termíny, jsou od ostatního 
textu odlišeny znakem •, aby se čtenář mohl na náročnější text připravit. 
Někteří čtenáři se druhou částí knihy možná dokáží prokousat najednou. 
Jiní si možná tento oddíl pouze prolistují nebo některé části zcela vyne-
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chají a vrátí se k nim, až budou připraveni vstřebat více informací. Pro 
ty, kdo by chtěli biochemii porozumět hlouběji, jsem připojil dodatek, 
který popisuje některé obecnější biochemické zákonitosti. Všem čtená
řům, kteří mají zájem se seznámit se všemi podrobnostmi, vřele doporu
čuji, aby si v knihovně vypůjčili úvod do biochemie. 
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Biologie trpasličí 
Hranice myšlenky 

Tato kniha se soustřeďuje především na myšlenku Darwinovy teorie evo
luce, která je zde díky novým objevům v biochemii vykazována do nále
žitých mezí. Biochemie se zabývá studiem samotného základu života: 
studuje molekuly, které tvoří buňky a tkáně, fungují jako katalyzátory 
chemických reakcí při trávení, fotosyntéze, při zajišťování obranyschop
nosti organismu a podílejí se i na mnoha dalších dějích. Pozoruhodný 
pokrok, ke kterému v biochemii od poloviny padesátých let došlo, roz
hodujícím způsobem posílil schopnost vědy porozumět světu. Navíc i po 
praktické stránce přinesl značný užitek v lékařství a zemědělství. Je však 
možné, že za získání těchto vědomostí budeme muset zaplatit. Jsou-li 
odkryty základy, je často narušena stavba, jež na nich spočívá; a někdy 
se dokonce zřítí. Když své základy konečně odkryly vědy jako fyzika, 
musel být starý způsob chápání světa zavržen, do značné míry poopraven 
nebo vyhrazen pouze pro omezenou část přírody. Čeká to i evoluční teo
rii založenou na přírodním výběru? 

Jako mnoho velkých myšlenek je i ta Darwinova elegantně prostá. Na 
základě pozorování zjistil, že u všech druhů existuje variabilita: někteří 
jedinci jsou větší, jiní menší, někteří dokáží vyvinout větší rychlost, jiní 
mají světlejší barvu apod. Uvažoval takto: vzhledem k tomu, že zdroje 
potravy jsou omezené, a nemohou tedy stačit pro všechny organismy, 
které se narodí, přežijí a potomky zplodí spíše ti jedinci, kterým náhodná 
proměnlivost poskytla v boji o přežití určitou výhodu, zatímco jedinci, 
kteří byli zvýhodněni méně, jim nedokáží konkurovat. Pokud by tyto 
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změny byly dědičné, pak by se charakteristické znaky daného druhu ča
sem měnily; za dlouhou dobu by tedy mohlo dojít k značným změnám. 

Po více než jedno století se většina vědců domnívala, že prakticky 
veškerý život, nebo přinejmenším většina jeho nejzajímavějších rysů, se 
odehrává na základě přírodního výběru, který funguje podle pravidel ná
hodné proměnlivosti. S použitím Darwinovy myšlenky se vysvětlovaly 
zobáky pěnkav a kopyta koní, zbarvení nočních motýlů a otročící hmyz, 
stejně jako rozšíření života na zemi v různých dobách. Někteří vědci roz
šířili tuto teorii natolik, aby s její pomocí bylo možné vysvětlit i lidské 
chování: proč lidé ze zoufalství páchají sebevraždy, proč se velmi mla
dým lidem rodí nemanželské děti, proč některé skupiny lidí uspějí při 
testu inteligence lépe než jiné a z jakého důvodu se duchovní některých 
církví dobrovolně vzdávají možnosti žít v manželství a mít děti. Neexis
tuje žádný orgán, žádný pojem, názor či myšlenka, které by se nestaly 
předmětem evolučního bádání. 

Poté, co Darwin předložil svou teorii, evoluční biologii se téměř půl
druhého století dařilo úspěšně objasňovat modely života kolem nás. Mno
zí se domnívají, že evoluční biologie dosáhla svého triumfu. Skutečný 
mechanismus života ovšem nefunguje na úrovni celého živočicha nebo 
celého orgánu; nejdůležitější součásti živých organismů jsou příliš malé, 
než abychom je mohli vidět. Život se odehrává právě v těchto detailech 
a ty jsou řízeny molekulami. Darwinova teorie snad může vysvětlit koň
ská kopyta, ale dokáže také objasnit počátky života? 

Krátce po roce 1950 pokročila věda natolik, že byla schopna určit for
my a vlastnosti několika z molekul, které tvoří živé organismy. Díky usi
lovnému snažení byla osvětlena stavba dalších a dalších biologických 
molekul a z nesčetných pokusů byla odvozena jejich funkce. Stále rostou
cí počet výsledků různých pokusů jasně ukazuje, že život je založen na 
mechanismech - mechanismech, které jsou tvořeny molekulami! Tyto 
mechanismy přepravují náklad z jednoho místa v buňce na jiné po „dál
nicích" tvořených dalšími molekulami, zatímco jiné slouží jako kabely, 
provazy a kladky, jež mají udržovat buňku pohromadě. Další mechanis
my zapínají a vypínají buněčné spínače a někdy způsobí, že buňka buď 
zanikne, nebo naopak začne růst. Solární energií poháněné mechanismy 
zachycují energii fotonů a ukládají ji v chemických sloučeninách. Elek-
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trická zařízení umožňují pohyb vzruchu po nervu. Výrobní zařízení vy
tvářejí sama sebe a zároveň i mnohé další molekulární mechanismy. Buň
ky díky takovým mechanismům plavou, reprodukují se, přijímají potravu. 
Stručně řečeno, nesmírně komplikované molekulární mechanismy řídí 
veškeré buněčné procesy. Detaily životních dějů jsou tak propracovány 
do nejmenších podrobností a celý aparát se jeví jako nesmírně složitý. 

Dokáže Darwinova evoluční teorie obsáhnout skutečně všechny aspek
ty života? Vzhledem k tomu, že média s nadšením zveřejňují všechny 
vzrušující zprávy a že někteří vědci rádi spekulují o možném dosahu 
svých objevů, je pro veřejnost někdy velmi nesnadné oddělit fakta od do
hadů. Abychom objevili skutečně spolehlivá fakta, musíme se ponořit do 
časopisů a knih, které si vydává sama vědecká obec. V odborné literatuře 
je totiž možné získat zprávy o prováděných pokusech z první ruky, dosud 
nepřikrášlené množstvím domněnek a výplodů fantazie. Ovšem, jak ještě 
později uvidíme, budete-li hledat v odborné literatuře zabývající se téma
tem evoluce a zaměříte-li se na otázku vývoje molekulárních mechanis
mů, které jsou bezpochyby základem veškerého života, narazíte pouze na 
neporušené a tajuplné mlčení. Nesmírná komplikovanost počátků života 
totiž ochromila veškeré pokusy vědců o jejich vysvětlení. Molekulární 
mechanismy představují jakousi dosud nezdolatelnou překážku univerzál
nímu použití Darwinovy teorie. Abychom zjistili, proč tomu tak je, pro
zkoumáme v této knize několik fascinujících molekulárních mechanismů 
a poté si sami můžete položit otázku, zda by bylo možné tyto mechanismy 
vysvětlit za pomoci náhodné proměnlivosti a přírodního výběru. 

Vzhledem k tomu, že evoluce je velmi diskutabilním tématem, je ne
zbytné položit si hned na začátku této knihy několik zásadních otázek. 
Mnozí jsou přesvědčeni, že pochybovat o Darwinově evoluční teorii zna
mená obhajovat kreacionismus. Jak je všeobecně známo, stoupenci krea
cionismu zastávají názor, že země byla stvořena přibližně teprve před 
deseti tisíci lety, a tento výklad Bible je dosud velmi populární. Prohla
šuji, že nemám žádný důvod pochybovat, že vesmíru je přesně tolik mi
liard let, kolik tvrdí přírodovědci. Za poměrně přesvědčivou dále 
považuji i teorii společného původu (tj. že všechny organismy mají jed
noho společného předka) a nemám žádný zvláštní důvod o této teorii po
chybovat. Velice si vážím práce kolegů, kteří se zabývají vývojem 
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a chováním organismů v rámci evoluční teorie, a domnívám se, že bio
logové zabývající se evolucí významným způsobem přispěli k našemu 
chápání světa. Ačkoliv však Darwinův princip přírodního výběru založe
ného na variabilitě zřejmě může objasnit mnohé, nevěřím, že vysvětluje 
život na úrovni molekul. Zároveň považuji za možné, že nové vědní od
větví, zabývající se tím, co není pouhým okem vidět, může ovlivnit náš 
způsob vnímání toho, co zdaleka není tak nepatrné. 

Stručné dějiny biologie 
Jestliže vše v našem životě plyne hladce a bez obtíží, pak si většina z nás 
myslí, že společnost, ve které žijeme, je společností „přirozenou" a že 
naše představy o světě jsou samozřejmě pravdivé. Je těžké si představit, 
jak jiní lidé v jiné době a na jiném místě žili zcela odlišným způsobem, 
nebo pochopit, proč věřili právě v to či ono. V dobách převratů a změn, 
kdy jsou zpochybňovány i jinak neměnné pravdy, se však může zdát, že 
nic na světě nedává smysl. Právě v takových dobách nám dějiny obvykle 
připomenou, že hledání spolehlivých vědomostí je dlouhý a náročný pro
ces, který se dosud neblíží ke konci. Na několika následujících stranách 
tedy stručně vyložím přehled dějin biologie, abychom tak získali určitou 
perspektivu, ze které budeme moci nahlížet Darwinovu evoluční teorii. 
Dějiny biologie jsou svým způsobem řetězcem černých skříněk; jakmile 
je jedna otevřena, objeví se další. 

Černá skříňka je rozverný název pro zařízení, které sice nějakým způ
sobem funguje, avšak co se odehrává uvnitř, je nám záhadou - ať už 
proto, že není možné pozorovat, co se uvnitř děje, nebo proto, že se nám 
to jeví jako nepochopitelné. Názorným příkladem takové černé skříňky je 
počítač. Většina z nás toto úžasné zařízení používá, aniž bychom vůbec 
tušili, jak funguje - spokojeně si zpracováváme text, sestavujeme grafy 
nebo hrajeme hry, a přitom nemáme ani ponětí, co se tam uvnitř vlastně 
děje. / kdybychom odstranili kryt, pravděpodobně by se mezi námi našlo 
jen málo těch, kdo by se v té změti součástek uvnitř vyznali. Ani na 
základě pozorování totiž nelze stanovit souvislost mezi součástkami, 
z nichž se počítač skládá, a operacemi, které vykonává. 

Představme si nyní, že bychom s takovým počítačem s neomezeně vý
konnou baterií cestovali v čase a dopravili jej o tisíc let zpět - na dvůr 
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krále Artuše. Jak by asi tehdejší lidé reagovali na počítač v činnosti? 
Většinu by asi zachvátila přímo posvátná hrůza, ale při troše štěstí by se 
mohl najít někdo, kdo by se té věci pokusil přijít na kloub. Možná by si 
všiml, že když se dotýká kláves, objevují se na obrazovce písmena. Ně
která spojení písmen - odpovídající programovým příkazům - by způso
bila, že by na obrazovce nastaly určité změny. Zakrátko by byla objevena 
celá řada příkazů a naši středověcí badatelé by zřejmě usoudili, že odha
lili všechna tajemství počítače. Pak by ovšem někdo náhodou sňal kryt 
a pohlédl dovnitř přístroje. Celá teorie „fungování počítače" by náhle 
byla odhalena jako neskonale naivní. A v černé skříňce, jejíž tajemství 
bylo postupně odhaleno, se objevila další černá skříňka. 

Ve starověku byla celá biologie jedinou černou skříňkou, neboť nikdo 
ani v nejmenším netušil, jak živé organismy fungují. Tehdejší lidé, kteří 
s otevřenými ústy hleděli na rostlinu či zvíře a nechápali, jak něco tako
vého vůbec funguje, stáli tváří v tvář neproniknutelné technologii. Sku
tečně tápali v temnotách. 

První biologické výzkumy byly prováděny tehdy jediným možným 
způsobem - pouhým okem. Celá řada spisů pocházejících z doby kolem 
roku 400 př. Kr. (jsou připisovány Hippokratovi, jenž je také zván „ot
cem lékařství") je věnována popisu příznaků některých běžných chorob. 
Onemocnění je zde považováno za následek špatné životosprávy, případ
ně jiných tělesných nedostatků, spíše než za výsledek působení božské 
moci. Přestože tyto spisy nesporně byly dobrým začátkem, lidé ve staro
věku neměli ani ponětí, z čeho se živé organismy skládají. Domnívali se, 
že základem všech věcí jsou čtyři prvky: země, vzduch, oheň a voda. 
Základem všeho živého pak byly čtyři tekutiny - krev, žlutá a černá žluč 
a hlen - a předpokládalo se, že příčinou všech chorob je porušení rovno
váhy mezi těmito tekutinami. 

Aristoteles, největší řecký biolog, byl zároveň také největším řeckým 
filozofem. Narodil se ještě za Hippokratova života a na rozdíl od všech 
svých předchůdců pochopil, že poznání přírody vyžaduje soustavné pozo
rování. Díky pečlivému zkoumání zjistil, že ve světě živých organismů 
existuje určitý řád. To byl nesmírně důležitý první krok. Aristoteles 
všechna zvířata rozdělil do dvou velkých skupin: na ta, která mají krev, 
a na ta, která krev nemají. Toto rozdělení poměrně přesně odpovídá mo-
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derní klasifikaci na obratlovce a bezobratlé. Obratlovce dále rozlišil na 
savce, ptáky a ryby. Většinu obojživelníků a plazů pak zařazuje do jedné 
skupiny, hady považuje za zvláštní třídu. Přestože Aristoteles pro svá 
pozorování neměl k dispozici žádné přístroje, mnohé jeho úvahy jsou do
sud platné, navzdory veškerým znalostem, jichž jsme nabyli v průběhu 
několika tisíc let, které uplynuly od jeho smrti. 

V následujícím tisíciletí žilo pouze několik významných myslitelů, kte
ří se zabývali zkoumáním v oblasti biologie. Jedním z nich byl Galén, 
lékař, který žil ve druhém století po Kristu v Římě. Galénova práce pro
kázala, že pečlivé vnější a (při pitvě) také vnitřní pozorování zvířat 
a rostlin, přestože je nezbytné, naprosto nedostačuje pro úplné pochopení 
biologie. Galén se například pokoušel zjistit, jak fungují zvířecí orgány. 
Ačkoliv věděl, že srdce pumpuje krev, pouhým pohledem na něj nemohl 
odhalit skutečnost, že krev v těle cirkuluje a vrací se zpět do srdce. Galén 
se mylně domníval, že krev je vypuzována ze srdce, aby „proplachovala" 
tkáně, a že se bez ustání tvoří nová krev, kterou je srdce zásobováno. 
Jeho názorům se vyučovalo dalších patnáct století. 

Teprve v 17. století přišel Angličan William Harvey s teorií, že krev 
proudí nepřetržitě jedním směrem, koluje v celém těle a vrací se zpět do 
srdce. Harvey totiž spočítal, že pokud by srdce při každém stahu vypudilo 
jen dvě unce krve (tj. asi 76 g), muselo by při frekvenci 72 stahů za 
minutu vypumpovat za jedinou hodinu 540 liber krve (tj. asi 245 kg), což 
odpovídá trojnásobku váhy dospělého člověka! Vzhledem k tomu, že vy
robit takové množství krve za tak krátkou dobu je zjevně nemožné, musí 
nutně platit, že krev se používá stále znovu. Harveyho logická úvaha 
(které navíc napomohly i nově zavedené arabské číslice, jež počítání vel
mi usnadnily), použitá k objasnění děje, který není možné odhalit pou
hým pozorováním, neměla do té chvíle obdoby. V oblasti biologie tak 
byly vytvořeny podmínky vhodné pro vznik nového myšlení. 

Ve středověku se tempo vědeckého bádání značně zrychlilo. Aristote
lova příkladu následovalo stále více přírodovědců. První botanikové, me
zi nimi Brunfels, Bock, Fuchs, Valerius Cordus, popsali velké množství 
rostlin. Když Rondelet začal kreslit podrobné výjevy ze života zvířat, 
vznikla odborná ilustrace. Encyklopedisté, jako například Conrad Ges-
ner, vydávali obsáhlé svazky, podávající přehled všech znalostí z bio-
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logie. Carl Linné značně rozšířil Aristotelovu klasifikaci a přidal nové 
kategorie: třídu, řád, rod a druh. Srovnávací biologie prokázala, že i me
zi různými rody existují mnohé podobnosti. Začalo se hovořit o teorii 
společného původu. 

V sedmnáctém a osmnáctém století pokročila biologie velmi rychle 
kupředu. Vědci totiž spojili Aristotelovu metodu, založenou na pečlivém 
pozorování s Harveyovou metodou logické úvahy. Avšak ani nejsvědomi
tější pozorování, a ani nejdůmyslnější dedukce nemohou být dostačující, 
jsou-li důležité části systému neviditelné. / přesto, že lidské oko dokáže 
rozlišit předměty až do velikosti desetiny milimetru, mnohé životně dů
ležité děje se odehrávají na úrovni mikrosvěta, v trpasličím měřítku. 
A tak biologie dosáhla určitého vývojového stupně: první černá skříňka 
- celková struktura organismů - byla otevřena, jen aby odhalila další čer
nou skříňku - mnohem drobnější úrovně života. Aby mohla pokročit dá
le, potřebovala biologie celou řadu technických vynálezů. Prvním byl 
mikroskop. 

Černé skříňky uvnitř černých skříněk 
Čočky byly známy již ve starověku a od patnáctého století se běžně po
užívaly pro výrobu brýlí. Ovšem teprve v sedmnáctém století se podařilo 
sestavit konvexní a konkávní čočku uvnitř trubice tak, že vytvořily jakýsi 
primitivní mikroskop. Jeden z prvních přístrojů použil Galileo Galilei 
a velmi užasl, když objevil složené oko hmyzu. Francesco Stelluti pozo
roval oči, jazýčky, tykadla a další části těla včel a nosatců. Marcello 
Malpighi potvrdil proudění krve ve vlásečnicích a popsal počátky vývoje 
srdce u zárodků ptačích mláďat. Nehemiah Grew se zaměřil na zkoumání 
rostlin; Jan Swammerdam provedl pitvu jepice; Antony van Leeuwenhoek 
jako první spatřil buňku bakterie a Robert Hooke popsal buňky korku 
a listů (jejich význam mu však unikl). 

Začalo objevování netušeného trpasličího světa, které naprosto zvrátilo 
zavedené představy o tom, jak živé organismy fungují. Charles Singer, 
historik vědních disciplín, řekl, že „nekonečná složitost živých organis
mů, která tak byla odhalena, zneklidňovala lidské myšlení stejně jako 
spořádaná vznešenost světa vesmírných zákonitostí, který pro předchozí 
generaci objevil Galileo, třebaže tentokrát trvalo mnohem déle, než se její 
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důsledky dostaly do povědomí lidí". Jinými slovy, otevření nových skří
něk někdy vyžaduje, abychom přehodnotili všechny dosavadní teorie. 
V takovém případě pak můžeme narazit na značný odpor. 

Konečně počátkem devatenáctého století položili Matthias Schleiden 
a Theodor Schwann základ pro buněčnou teorii života. Schleiden praco
val především s rostlinnými pletivy; dokazoval zásadní význam tmavé 
skvrny - jádra - v každé buňce. Schwann se soustředil na živočišné tká
ně, u kterých je mnohem obtížnější rozlišit buňky. Přesto poznal, že ži
vočichové jsou rostlinám podobní svou buněčnou strukturou. Schwann 
z toho vyvodil závěr, že celé tělo živočichů i rostlin se skládá z buněk 
nebo jejich výměšků a že buňky jsou svým způsobem samostatnými jed
notkami, které žijí svým vlastním životem. Napsal, že „řešení otázky 
týkající se základních schopností organismů uspořádaných v organický 
celek spočívá ve vyřešení problematiky jednotlivých buněk". Jak Schlei
den dodal: „Otázkou prvořadého významu tedy je, kde hledat počátek 
buňky, tohoto podivného malého organismu?" 

Schleiden a Schwann prováděli své výzkumy v první polovině devate
náctého století, tedy v době, kdy se Darwin věnoval cestování a psal své 
dílo O vzniku druhů přírodním výběrem. Pro Darwina, stejně jako pro 
všechny ostatní tehdejší badatele, byla buňka jakousi černou skříňkou. 
Nicméně rozuměl většině biologických poznatků, které stály nad úrovní 
buňky. Teorie, že se život vyvíjí, nebyla původní Darwinovou myšlen
kou. On ji však obhajoval nejcílevědoměji a teorie, že vývoj funguje na 
základě přírodního výběru, jenž je založen na proměnlivosti, byla jeho 
vlastní. 

Zatím vytrvale pokračoval výzkum buněčné černé skříňky. Zkoumání 
buňky přivedlo mikroskop až na samý okraj jeho možností, které jsou 
omezeny vlnovou délkou světelného záření. V souladu s fyzikálními zá
kony nemůže mikroskop rozlišit dva body, jejichž vzdálenost je menší 
než přibližně jedna polovina vlnové délky paprsku, který je osvětluje. 
Vzhledem k tomu, že vlnová délka viditelného světla odpovídá zhruba 
jedné desetině průměru buňky bakterie, nelze pomocí světelného mikro
skopu pozorovat mnoho malých, avšak podstatných detailů ve struktuře 
buňky. Černou skříňku buňky tak nebylo možné otevřít bez dalších tech
nických vymožeností. 

\ 
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Koncem devatenáctého století fyzika značně pokročila. J. J. Thomson 
objevil elektron. O několik desetiletí později následoval vynález elektro
nového mikroskopu. Jelikož vlnová délka elektronu je kratší než vlnová 
délka viditelného světla, je možné rozlišit mnohem menší předměty, jsou-li 
„osvětleny" elektrony. Elektronový mikroskop má ovšem řadu praktic
kých nedostatků, k nimž patří například to, že elektronové záření má ten
denci „usmažit" zkoumaný vzorek. Byl ovšem nalezen způsob, jak se 
i s takovými problémy vypořádat, a po druhé světové válce elektronový 
mikroskop konečně došel svého uplatnění. Uvnitř buňky byly objeveny 
nové struktury: v buněčném jádru byly odhaleny otvory, kolem mitochon-
drie (jakéhosi hnacího ústrojí buňky) byla objevena dvojitá membrána. 
Buňka, která pod mikroskopem pracujícím s využitím světla vypadala tak 
jednoduše, se nám nyní jevila úplně jinak. Stejný údiv, jaký u prvních 
uživatelů mikroskopu vzbudil pohled na podrobnosti stavby těla hmyzu, 
zažili vědci ve dvacátém století, když poprvé uviděli, jak složitým útvarem 
buňka je. 

Tyto nové objevy biologům postupně umožnily, aby přistoupili k černé 
skříňce ze všech největší. Darwin ani jeho současníci rozhodně nemohli 
zodpovědět otázku, jak živé organismy fungují. Věděli, že oči slouží k to
mu, abychom viděli - ale jak vlastně oči vidí? Jak se krev sráží? Jak se 
tělo brání nemocem? Složité struktury, které nyní elektronový mikroskop 
odhalil, se samy skládají z ještě menších součástek. Co je to za součást
ky? Jak vypadají? Jak fungují? Odpovědi na tyto otázky nás zavedou mi
mo království biologie, do království chemie. Zavedou nás také zpět do 
devatenáctého století. 

Chemie životních procesů 
Jak se každý může snadno přesvědčit, zástupci živé přírody vypadají do
cela jinak než zástupci přírody neživé. Jejich chování je odlišné. / na 
omak jsou jiní: kůži a chlupy snadno rozeznáme od kamení nebo písku. 
Bylo tedy zcela přirozené, že většina lidí si až do devatenáctého století 
myslela, že živé organismy jsou utvořeny ze zvláštního druhu hmoty, 
který se vůbec nepodobá hmotě, jež tvoří neživé předměty. V roce 1828 
však Friedrich Wohler zahříval kyanid amonný a byl velmi překvapen, 
že vznikla močovina, tedy biologická odpadní látka. Syntéza močoviny 
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z nerostných látek otřásla představou o snadném rozlišení mezi tím, co je 
a není živé. Justus von Liebig, badatel zabývající se anorganickou che
mií, se tedy začal věnovat studiu chemie životních procesů (neboli bio
chemii). Liebig prokázal, že tělesná teplota živočichů vzniká v důsledku 
spalování potravy; není prostě samozřejmou součástí živých organismů. 
Na základě svých úspěchů formuloval teorii metabolismu, která praví, že 
tělo si za pomoci chemických procesů vytváří a rozkládá různé látky. 
Ernstu Hoppe-Seylerovi se podařilo vykrystalizovat červené krevní bar
vivo (hemoglobin) a prokázat, že váže kyslík a dopravuje ho do celého 
těla. Emil Fischer dokázal, že všechny bílkoviny se skládají jen z dvaceti 
druhů stavebních prvků (zvaných aminokyseliny), které se spojují do ře
tězců. 

Jak tedy bílkoviny vypadají? Ačkoliv Emil Fischer zjistil, že jsou u-
tvořeny z aminokyselin, o jejich struktuře se zatím nevědělo nic bližšího 
- vzhledem k jejich velikosti je totiž nelze spatřit ani elektronovým mik
roskopem. Bylo však jasné, že se podílejí na základních životních proce
sech, slouží jako katalyzátory chemických reakcí a podílejí se na stavbě 
buňky. Nezbývalo než vyvinout novou technologii, která by umožnila 
zkoumání stavby bílkovin. 

V první polovině dvacátého století se k určení stavby malých molekul 
využívalo rentgenové krystalografie. Krystalografie je metoda založená 
na tom, že krystal chemické látky je ozářen rentgenovými paprsky; pa
prsky dopadající na krystal se rozptýlí - tento proces se nazývá difrakce. 
Umístíme-li za krystal fotografický film, můžeme na něm pozorovat, jak 
se paprsky ohýbají. Ze vzoru, který takto zachycené paprsky vytvoří, lze 
s využitím náročných matematických výpočtů vyčíst polohu každého jed
notlivého atomu v molekule. Použijeme-li tuto metodu při zkoumání bíl
kovin, odhalíme sice jejich stavbu, narazíme však na velký problém 
- čím více je v molekule atomů, tím složitější matematické výpočty je 
třeba provést. Vzhledem k tomu, že bílkoviny mají mnohonásobně více 
atomů než molekuly, které krystalografie obvykle zkoumá, je i řešení 
takového problému mnohonásobně obtížnější. Naštěstí se však najdou li
dé, kteří jsou mnohonásobně vytrvalejší než my ostatní. 

V roce 1958 se J. C. Kendrewovi po několika desetiletích trpělivé prá
ce podařilo na základě rentgenové krystalografie odhalit stavbu myoglo-
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binu. Konečně byl objeven postup, který nám ukázal podrobnosti struk
tury jedné ze základních složek života. A co tedy odhalil? Ještě složitější 
strukturu. Než byla stavba myoglobinu odhalena, badatelé očekávali zjiš
tění, že struktura bílkovin je velmi jednoduchá a pravidelná, podobně 
jako struktura krystalu soli. Když však Max Perultz hleděl na složitou, 
spletitou, vnitřnostem podobnou strukturu myoglobinu, povzdechl si: 
„Jak mohlo hledání nejvyšší pravdy vést k odhalení tak ošklivé a útrobám 
podobné věci?" Od té doby se ovšem složitost stavby bílkovin biologům 
zalíbila. Díky novým vylepšením počítačů a dalších pomůcek je dnes 
krystalografie mnohem snazší metodou, než tomu bylo v dobách Kendre-
wových. Přesto je tato metoda dosud velmi pracná. 

Zásluhou Kendrewova výzkumu proteinů pomocí rtg záření a (snad 
ještě proslulejší) práce Watsona a Cricka na výzkumu struktury DNA ba
datelé skutečně věděli, jaké tvary mají molekuly, s nimiž pracují. Do 
tohoto období tedy můžeme datovat počátek moderní biochemie, která se 
od té doby rozvíjela přímo závratným tempem. Rovněž rychlý rozvoj na 
poli fyziky a chemie významnou měrou přispěl k výzkumu života a ži
votních procesů. 

Ačkoliv by rentgenová krystalografie teoreticky mohla odhalit struktu
ru všech molekul živých organismů, obtíže praktického rázu omezují její 
použití na poměrně malý počet bílkovin a nukleových kyselin. Závratným 
tempem jsou však zaváděny nové postupy, které krystalografii doplňují 
nebo nahrazují. Příkladem takové technologie, sloužící k určení struktu
ry, je nukleární magnetická rezonance (NMR). Pomocí této metody lze 
molekulu studovat v roztoku - není již třeba náročných postupů vedou
cích k její krystalizaci. Podobně jako krystalografie, dokáže i NMR přes
ně zjistit strukturu bílkovin a nukleových kyselin. Ovšem - stejně jako 
rtg krystalografie - i NMR má svá omezení, takže ji lze použít pouze 
u určitého počtu známých bílkovin. S využitím obou metod se však po
dařilo odhalit strukturu dostatečného počtu bílkovin, aby si vědci dokázali 
udělat poměrně přesnou představu o tom, jak vypadají. 

Když Leeuwenhoek pomocí mikroskopu na maličké bleše rozeznal ješ
tě menšího roztoče, inspirovalo to Jonathana Swifta k napsání popěvku, 
ve kterém předvídá existenci nekonečné řady stále menších a menších 
broučků: 
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A tak přírodopisci konají svá pozorování, blecha 
má na sobě menší blechy, které ji vysávají; 
a ty zase mají ještě menší, které je koušou; 
a tak to jde do nekonečna. 

Swift se mýlil; tato řada není nekonečná. Na konci dvacátého století jsme 
zaplaveni stále novými objevy z oblasti výzkumu živých organismů a ko
nec už je na dohled. Poslední černou skříňkou, kterou zbývalo otevřít, 
byla buňka. Po jejím otevření byly odhaleny molekuly - základ přírody. 
Dále už pokročit nelze. Navíc výzkumy provedené na poli enzymů, ji
ných bílkovin a nukleových kyselin osvětlily principy fungující v samot
ném základě života. Samozřejmě je ještě třeba doplnit mnoho detailů 
a jistě nás čekají i překvapení. Avšak na rozdíl od dřívějších vědců, kteří 
s údivem hleděli na rybu, srdce nebo buňku a ptali se, co to je a jak to 
funguje, moderní vědci jsou spokojeni, že funkce bílkovin a jiných mo
lekul jsou dostatečným vysvětlením základů života. Od časů Aristotelo
vých až do dob dnešní moderní biochemie byla postupně sloupávána 
jedna vrstva za druhou, až byla nakonec otevřena i Darwinova černá 
skříňka - buňka. 

Malé a velké skoky 

Představte si, že máte na zahradě asi metr široký příkop, který se táhne 
na každou stranu až k horizontu a odděluje váš pozemek od sousedova. 
Kdybyste souseda jednoho dne potkali ve své zahradě a zeptali se ho, jak 
se tam dostal, neměli byste patrně žádný důvod pochybovat, že mluví 
pravdu, když by tvrdil: „Přeskočil jsem příkop." Pokud by byl příkop 
široký dva metry a on odpověděl stejně, asi byste obdivovali jeho atletic
ké schopnosti. Pokud by se šíře příkopu blížila pěti metrům, asi byste 
jeho odpověď přijali s nedůvěrou a požádali ho, aby přeskok ve vaší pří
tomnosti zopakoval. Jestliže by odmítl a vymluvil se například na pora
něné koleno, svých pochyb se nezbavíte, ale ani si nebudete jisti, že si 
jen vymýšlí. Kdyby „příkop" byl ve skutečnosti 30 metrů širokým kaňo
nem, pak byste ovšem ani na okamžik neuvažovali o pravdivosti jeho 
tvrzení, že přes něj přeskočil. 
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Ovšem zkusme si představit, že náš soused je velmi důvtipný člověk 
a své tvrzení nám blíže vysvětlí. Nedostal se přes kaňon jedním skokem. 
Objasní nám, že v kaňonu bylo mnoho kopců, které od sebe nebyly vzdá
leny více než tři metry. On tedy přeskakoval z jednoho z těchto blízko 
sebe ležících kopců na druhý, až se dostal na váš pozemek. Vy ale po
hlédnete do kaňonu a řeknete sousedovi, že nevidíte žádné kopce, jen 
širokou rokli, která odděluje vaši zahradu od jeho. On vám sice dá za 
pravdu, ale vysvětlí, že mu trvalo léta, než se přes kaňon dostal. Během 
té doby se v rokli postupně vynořovaly kopce, a jak se objevovaly, on 
pomalu postupoval vpřed. Pokaždé, když kopec opustil, ten se vlivem 
eroze obvykle velmi rychle rozpadl. S velkými pochybami, avšak aniž by 
vás napadala nějaká snadná možnost řešení, jak dokázat, že soused ne
mluví pravdu, změníte téma hovoru a začnete mluvit o baseballu. 

Z tohoto příběhu plyne hned několikeré ponaučení. Za prvé, slovo skok 
lze použít jako možné vysvětlení, jak někdo překonal překážku. Ovšem 
toto vysvětlení se může pohybovat v rozmezí od naprosto přesvědčivého 
po zcela nepřiměřené, podle okolností (např. podle toho, jaké jsou rozmě
ry překážky). Za druhé, i velmi dlouhou cestu lze popsat velmi věrohodně, 
pokud o ní hovoříme jako o řadě malých přeskoků a ne jako o jednom 
obrovském skoku. A za třetí, schází-li důkazy o těchto malých přeskocích, 
je velmi obtížné dát za pravdu či usvědčit ze lži toho, kdo tvrdí, že stupně, 
které přechod umožnily, sice v minulosti existovaly, avšak později zmi
zely. 

Toto přirovnání o skocích přes úzké příkopy nebo široké kaňony je 
možné vztáhnout i na evoluci. Slova evoluce používáme k vysvětlení ne
patrných změn v organismech stejně jako k popisu některých změn ob
rovského dosahu. Často se také zavádějí dva odlišné pojmy: zjednodušeně 
řečeno, mikroevoluce popisuje změny, ke kterým stačil jen jeden nebo 
několik malých skoků, zatímco makroevoluce popisuje změny, k nimž 
bylo zjevně zapotřebí obrovských skoků. 

Darwinova myšlenka, že v přírodě dochází i k poměrně malým změ
nám, byla ve své době velmi pokroková. Pozorování takových změn pak 
bylo velmi potěšitelným potvrzením jeho intuice. Darwin pozoroval velmi 
podobné, nikoliv však stejné, druhy pěnkav na různých ostrovech Gala
pág a vypracoval teorii, že se vyvinuly ze společného předka. Nedávno 
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několik vědců z Princetonu dokonce zjistilo, že průměrná velikost zobáku 
•i 

se u jednotlivých populací pěnkav změní v průběhu několika let. Již dří
ve bylo prokázáno, že poměr mezi počtem tmavých a počtem světle zbar
vených jedinců se v populaci nočních motýlů mění spolu se změnami 
čistoty životního prostředí. Podobně také ptáci, které evropští osadníci 
přivezli do Severní Ameriky, se rozlišili do několika rozdílných skupin. 
V posledních desetiletích bylo možné prokázat mikroevoluci i v moleku
lárním měřítku. Například některé viry, jako třeba ten, který způsobuje 
AIDS, dokáží změnit své obaly, aby tak byly schopny proniknout do 
lidského imunitního systému. Patogenní bakterie nás rovněž nepřestávají 
ohrožovat, neboť některé kmeny se staly odolnými proti antibiotikům. 
A mohli bychom uvést ještě mnoho dalších příkladů. 

V tomto malém měřítku Darwinova teorie triumfovala a není o nic 
spornější než atletovo tvrzení, že dokáže přeskočit metr široký příkop. 
Nedůvěru však evoluční teorie stále budí s ohledem na makroevoluci -
tedy pokud se týká velkých skoků. Darwinovi stoupenci tvrdí, že obrov
ské změny lze rozložit na více malých, uvěřitelných kroků, které se udály 
během dlouhého časového období. Přesvědčivé důkazy, které by tento 
názor podpořily, však dosud nepředložili. Nicméně, stejně jako v příběhu 
o sousedovi a mizejících kopcích, i zde bylo až dosud nesmírně obtížné 
rozhodnout, zda tyto těžko zachytitelné, neurčité postupné kroky mohly 
existovat. 

Díky moderní biochemii jsme nyní schopni nahlédnout i samotný základ 
života. Dokážeme zasvěceně posoudit, zda ony údajné malé kroky, které 
případně byly nezbytné k uskutečnění velkých vývojových změn, vůbec 
mohou být dostatečně malé. V této knize se dozvíte, že rokle, které 
oddělují běžně známé formy života, mají svůj protějšek v roklích, které 
oddělují biologické systémy v mikroskopickém měřítku. Stejně jako v ma
tematice existuje zlomkem vyjádřený vzorec, v němž se ustavičně opakuje 
stejné téma, i když dosazujete stále menší a menší čísla, takovéto nepře-
kročitelné propasti se vyskytují i u těch nejnepatrnějších forem života. 

Řada očí 
Biochemie rozšířila Darwinovu teorii do nejzazších mezí. Dosáhla toho 
otevřením poslední černé skříňky, buňky. Umožnila nám tak pochopit, 

23 



Darwinova černá skříňka 

jak fungují životní procesy. A právě udivující složitost organických 
struktur uvnitř buňky nás přivedla na otázku: Jak se tohle všechno mohlo 
vyvinout? Abychom si uvědomili, v čem spočívá těžiště této otázky -
a abychom hned také okusili něco z toho, co nás čeká - podívejme se 
nyní na příklad takového biochemického systému. Vysvětlení původu ur
čité životní funkce musí držet krok se znalostmi současné vědy. Podívej
me se tedy, jak věda při vysvětlování jedné takové funkce - zraku 
- pokročila od devatenáctého století. Potom se budeme ptát, jak to sou
visí s naším úkolem vysvětlit její původ. 

V devatenáctém století byla známa podrobná anatomie oka. Badatelé 
věděli, že zornice funguje jako clona, která dovnitř vpouští přesně tolik 
světla, kolik potřebujeme, abychom viděli i za slunečného dne i v šeru 
noci. Světelné paprsky pak procházejí čočkou, která je zaostří na sítnici, 
kde se vytvoří ostrý obraz. Svaly umožňují, aby se oko velmi rychle 
pohybovalo. Různé barvy světla mají také různou vlnovou délku, což by 
samo o sobě působilo, že bychom obraz viděli rozmazaně. Proto čočka 
mění sytost světla, aby korigovala tuto chromatickou aberaci. Tyto velmi 
složité děje uvedly v úžas každého, kdo se s nimi seznámil. Vědci deva
tenáctého století věděli, že pokud některá z těchto velmi úzce souvisejí
cích vlastností oku chybí, následkem je vážné poškození zraku či úplné 
oslepnutí. Dospěli tedy k závěru, že oko může fungovat pouze tehdy, je-li 
téměř neporušené. 

Charles Darwin samozřejmě také věděl, jak oko funguje. Ve svém díle 
O vzniku druhů přírodním výběrem se zabýval mnohými námitkami vzne
senými proti jeho evoluční teorii. Problému oka se věnuje v části knihy, 
která je případně nazvána „Orgány vyznačující se nesmírnou dokonalostí 
a složitostí". Podle Darwina není možné, aby evoluce vytvořila tak slo
žitý orgán během jednoho či několika kroků. Tak zásadní vylepšení, ja
kým oko bezesporu je, by vyžadovalo, aby se celé generace organismů 
pozvolna přizpůsobovaly prospěšným změnám. Bylo mu jasné, že kdyby 
se v jedné generaci z ničeho nic objevil tak složitý orgán, jako je oko, 
dalo by se to přirovnat k zázraku. Bohužel se však také zdálo, že lidské 
oko nemohlo vzniknout následkem postupného vývoje, neboť jeho jednot
livé znaky se jevily jako na sobě vzájemně závislé. Aby evoluční teorie 
působila věrohodně, musel Darwin nějakým způsobem přesvědčit čtená-
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ře, že i velmi složité orgány se mohou vytvořit na základě postupného 
vývoje. 

Podařilo se mu to skvěle. Darwin se totiž nepokoušel objevit skutečnou 
cestu, kterou se evoluce ubírala, aby vytvořila oko. Místo toho velice 
důvtipně poukázal na různé typy očí (od jednoduchých až po složité), 
které se vyskytují u současných živočichů, a vyslovil předpoklad, že po
dobné orgány patrně byly předstupněm vzniku lidského oka (obr. 1-1). 
Obrázek 1-1 
Typy očí. (Vlevo) Ploché oko, pouhý shluk fotoreceptorů. Vyskytuje se například u medúzy. 
(Vpravo) Pohárkovité oko, vyskytuje se např. u přílipky. (Dole) Oko mořského plže vyba
vené čočkou. 

Podle McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, 6. vydání, McGraw-Hill, New 
York, 1987. Reprodukováno se svolením autorů. 

Zkusme nyní Darwinovo vysvětlení parafrázovat: Ačkoliv lidské oko 
je složité zařízení, které se svým fungováním podobná fotoaparátu, mnozí 
živočichové se spokojí s okem mnohem jednodušším. Některé drobné or-
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ganismy mají jen skupinu buněk obsahujících pigment, což není o mnoho 
lepší než pouhá oční skvrna. O tomto jednoduchém zařízení asi sotva 
můžeme tvrdit, že je orgánem zraku, ale dokáže rozlišit světlo a tmu, 
a tak potřebám daného živočicha vyhovuje. Světločivé orgány některých 
hvězdic jsou o něco složitější. Oko se nachází v mírně vpadlém místě. 
Toto zakřivení brání pronikání světla z některých směrů, takže živočich 
rozpozná, odkud k němu světlo proniká. Schopnost oka určit směr dopa
du světlaje tím dokonalejší, čím hlouběji je orgán uložen. Větší zakřivení 
však zároveň snižuje množství světla, které na oko dopadá, čímž se sni
žuje jeho citlivost. Tu lze opět zvýšit, je-li prohlubeň vyplněna rosolovi
tou látkou, která pak funguje jako čočka; oči některých živočichů žijících 
v současné době jsou vybaveny právě takovou primitivní čočkou. Postup
ná vylepšení čočky pak vedou k získání stále ostřejšího obrazu, v souladu 
s nároky, které na živočicha klade jeho životní prostředí. 

Takovouto argumentací tedy Darwin mnoho svých čtenářů přesvědčil, 
že cesta, kterou se evoluce ubírá, vede od nejjednodušší oční skvrny až 
ke složitému, funkci fotoaparátu podobnému orgánu, jakým je lidské oko. 
Otázka původu zraku však zůstala nezodpovězena. Většina vzdělaného 
světa na základě Darwinova vysvětlení uvěřila, že oko se postupně vyvi
nulo z orgánu s mnohem jednodušší stavbou. Autor se však ani nepokusil 
objasnit, kde se onen výchozí bod - poměrně jednoduchá oční skvrna 
- vzal. Naopak, Darwin otázku skutečného původu oka zcela odmítá: 
„Otázka, jak se nerv stává citlivým na světlo, se nás sotva týká více než 
otázka, jak vznikl sám život." 

K odmítnutí této otázky měl samozřejmě dobrý důvod: byla totiž úplně 
mimo rámec vědy devatenáctého století. Otázka, jak oko funguje - jinými 
slovy, co se stane, když foton poprvé dopadne na sítnici - v té době 
prostě nemohla být zodpovězena. A stejně tak nemohlo být objasněno 
nic, co se dotýkalo základních mechanismů života. Jakým způsobem 
umožňují svaly živočichů pohyb? Jak funguje fotosyntéza? Jak se z po
travy získává energie? Jak se tělo brání infekci? To nikdo nevěděl. 
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Obrázek 1-2 
První krok k vidění. Foton způsobí změnu v malé organické molekule zvané retinal. To 
vyvolá další změnu ve tvaru mnohem větší bílkoviny - rhodopsinu, jejíž je součástí. Náčrtek 
bílkoviny rhodopsinu není v odpovídajícím měřítku. 
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Biochemie vidění 

Pro Darwina byl princip vidění černou skříňkou. Dnes se však díky stále 
pokračující usilovné práci mnoha biochemiků blížíme k zodpovězení této 
otázky.5 V následujících pěti odstavcích se pokusím vyložit, jak oko fun
guje. (Připomínám, že text odborného výkladu je na začátku a na konci 
vždy označen •.) Nenechte se odradit cize znějícími názvy jednotlivých 
složek. Jsou to jen označení, a konec konců nejsou o nic méně srozumi
telná, než se člověku, který se poprvé v životě začetl do příručky ke 
svému automobilu, zdají být slova jako karburátor nebo diferenciál. Čte
nář, který by měl chuť pustit se do ještě podrobnějšího výkladu, nalezne 
další informace v mnohé učebnici biochemie. Ostatní následující stránky 
možná jen prolistují a/nebo si prohlédnou obrázky 1-2 a 1-3, které po
dávají základní přehled. 

•Jakmile světlo dopadne na sítnici, foton reaguje s molekulou zvanou 
11-cis-retinal, která se během několika pikosekund přemění na trans-re-
tinal. (Pikosekunda je přibližně doba, za kterou světlo urazí vzdálenost 
odpovídající šířce jediného lidského vlasu.) 

Změna ve tvaru molekuly retinalu způsobí změnu ve tvaru bílkoviny, 
rhodopsinu, jejíž je retinal nedílnou součástí. Přeměna současně ovlivní 
i vlastnosti bílkoviny. Ta se teď nazývá metarhodopsin II a váže se na 
další bílkovinu - transducin. Než se transducin setkal s metarhodopsinem 
II, vázal malou molekulu zvanou GDP (guanyldifosfát). Jakmile však do
jde k reakci transducinu s metarhodopsinem II, GDP odpadá a na trans
ducin se váže jiná molekula zvaná GTP (guanyltrifosfát). (GTP je sice 
blízký příbuzný GDP, ale tyto dvě molekuly je nutno pečlivě rozlišovat.) 

GTP-transducin-metarhodopsin II nyní váže bílkovinu zvanou fosfodi-
esteráza, která se nachází ve vnitřní membráně buňky. Jakmile se fosfo-
diesteráza připojí k metarhodopsinu a jeho doprovodu, získá schopnost 
chemicky „vystřihnout" molekulu zvanou cGMP (guanylmonofosfát). 
(Tato chemická látka je příbuzná GDP i GTP.) Zpočátku se v buňce na
chází velmi mnoho molekul cGMP, avšak fosfodiesteráza jejich koncen
traci sníží - podobně jako vytažená zátka sníží hladinu vody ve vaně. 

Další v membráně obsažená bílkovina, která váže cGMP, se nazývá 
iontový kanál. Funguje jako vstupní brána, která reguluje počet iontů 
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sodíku v buňce. Za obvyklých podmínek propouští iontový kanál ionty 
Na+ do buňky, zatímco jiná samostatná bílkovina je opět přečerpává ven. 
Obrázek 1-3 
Biochemie vidění. Rh - rhodopsin; Rhk - rhodopsinkináza; A - arestin; Gc - guanylátcy-
kláza; T - transducin; PDE - fosfodiesteráza. 

Podle: Chabre, M. & Deterre, P. (1989), European Journal of Biochemistry, 179, 255. 
Reprodukováno se svolením autorů. 
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Tato dvojí činnost iontového kanálu a opačně fungující bílkoviny udr
žuje v buňce přesnou hladinu sodíkových iontů. Jakmile se však množství 
cGMP vlivem fosfodiesterázy sníží, iontový kanál se uzavře a způsobí po
kles koncentrace kladně nabitých sodíkových iontů v buňce. Vzniklá ne
rovnováha mezi kladným a záporným nábojem na druhé straně membrány 
tak nakonec způsobí, že impuls se podél zrakového nervu šíří až do moz
ku. Výsledkem celého procesu, jak jej interpretuje mozek, je vidění. 

Pokud by se v buňce odehrávaly pouze výše popsané reakce, zásoba 
11-cis-retinalu, cGMP a sodíkových iontů by se brzy vyčerpala. Ještě 
musí fungovat nějaký mechanismus, který by přeměněné bílkoviny i cel
kový stav buňky navracel do původní podoby. Existuje hned několik ta
kových mechanismů. Za prvé, iontový kanál ve tmě propouští do buňky 
(kromě iontů sodíku) také ionty vápníku. Vápník je z buňky opět odstra
ňován pomocí jiné bílkoviny, přičemž v buňce je udržována stále stejná 
koncentrace iontů vápníku. Jestliže se tedy sníží hladina cGMP a iontový 
kanál se následkem toho uzavře, klesne zároveň i koncentrace iontů váp
níku. Nižší koncentrace vápníku zpomalí účinky fosfodiesterázy, enzymu, 
který cGMP rozkládá. Za druhé, poklesne-li hladina vápníku, bílkovina 
zvaná guanylátcykláza začíná znovu syntetisovat cGMP. Za třetí, zatímco 
se toto vše odehrává, enzym zvaný rhodopsinkináza pozmění chemické 
složení metarhodopsinu II. Takto pozměněný rhodopsin dále váže bílko
vinu arestin, která rhodopsinu zabrání, aby aktivoval další molekuly 
transducinu. Buňka tedy má k dispozici mechanismy zamezující přílišné
mu zesílení signálu, který vznikl po dopadu jediného fotonu. 

Trans-retinal se od rhodopsinu nakonec odloučí, musí být přeměněn 
zpět na 11-cis-retinal, znovu vázán rhodopsinem a celý koloběh může 
začít znovu. Aby k tomu mohlo dojít, trans-retinal je nejprve chemicky, 
působením enzymu, upraven na trans-retinol, látku která obsahuje o dva 
atomy vodíku více. Další enzym pak způsobí přeměnu molekuly na 
11-cis-retinol. Nakonec třetí enzym odstraní oba dříve přidané atom vo
díku, vznikne 11-cis-retinal a koloběh je dovršen.• 

Uvedený výklad je pouze stručným přehledem biochemie vidění. Je to 
však zároveň vysvětlení, o které musí biologie usilovat. Chceme-li sku
tečně pochopit, jak daný proces funguje, musíme dopodrobna porozumět 
každému jednotlivému kroku. Vzhledem k tomu, že zásadní kroky biolo-
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gických procesů se vždy odehrávají na úrovni molekul, musí uspokojivé 
vysvětlení každého biologického jevu - ať už se jedná o zrak, trávení či 
imunitu - zahrnovat i výklad na úrovni molekul. 

Nyní, když jsme již nahlédli do černé skříňky vidění, není již možné, 
aby se evoluční výklad zabýval pouze anatomií celého oka, jako tomu 
bylo v devatenáctém století, v době Darwinově. (Mnozí stoupenci evo
luční teorie tak činí dodnes.) Každý jednotlivý krok a každá struktura, 
jež Darwin pokládal za tak jednoduché, jsou ve skutečnosti spjaty s ne
uvěřitelně složitými biochemickými procesy, které žádné prázdné fráze 
nemohou zakrýt. Darwinovy obrazné přeskoky z jednoho kopce na druhý 
se nám nyní jeví jako obrovské skoky mezi dokonale zkonstruovanými 
stroji - skoky překonávající vzdálenosti, jež bychom najednou mohli pře
konat jen vrtulníkem. 

V trpasličím světě molekul tedy biochemie představuje přímou výzvu 
Darwinově evoluční teorii. Je zcela zřejmé, že anatomie nemůže k řešení 
otázky, zda evoluce mohla probíhat i na úrovni molekul, ničím přispět. 
K objasnění nemohou přispět ani zkameněliny. Není už důležité, zda je 
vrstva fosilií souvislá, bez jediného přerušení - asi jako výčet amerických 
prezidentů - či zda v ní narážíme na rozsáhlé mezery. Nezáleží ani na 
tom, zda jsme pro takové mezery schopni nalézt uspokojivé vysvětlení. 
Zkoumáním zkamenělin totiž nezjistíme, zda se vzájemná součinnost 
11-cis-retinalu s rhodopsinem, transducinem a fosfodiesterázou mohla 
vyvinout postupně. Nezáleží ani na obrazcích, které sestavuje biogeogra
fie, ani na těch, které vytváří populační biologie, ani na tradičním výkla
du evoluce základních orgánů či hojného rozmnožení některých druhů. 
Tím nechci tvrdit, že náhodná proměnlivost je pouhým mýtem nebo že 
darwinismus vůbec nic nevysvětluje (velice dobře vysvětluje například 
mikroevoluci) nebo že jevy pozorované ve velkém měřítku - např. gene
tické změny v populaci - jsou bezvýznamné. Naopak. Až donedávna se 
evoluční biologové nemuseli zabývat detaily životních procesů, které se 
odehrávají na úrovni molekul - vědělo se o nich jen velmi málo. Nyní je 
však černá skříňka zvaná buňka již otevřena a nekonečně malý svět, který 
jsme odhalili, musíme také vysvětlit. 
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„Kalvinismus" 
Pro lidskou mysl je, zdá se, charakteristické, že když vidí černou skříň
ku, která nějakým způsobem funguje, představuje si, že skříňka obsahuje 
cosi velmi prostého. Dobrým příkladem je kreslený seriál „Kalvín a Hob-
bes" (viz obr. 1-4). 
Obrázek 1-4 
Kalvín a Hobbes cestují ve své černé skříňce. 

Kalvín a Hobbes (Bili Watterson) 

Kalvín a Hobbes. Copyright Bili Watterson, 1990. Rozšiřuje Universal Press Syndicate. Rep
rodukováno se svolením autora. Veškerá práva vyhrazena. 

Kalvín vždycky naskočí do skříňky spolu se svým plyšovým tygříkem 
Hobbesem a cestuje v čase nebo se jako mávnutím kouzelného proutku 
promění ve zvíře, případně skříňku používá jako „rozmnožovač" a naklo
uje sám sebe. Malý chlapec jako Kalvín si snadno představí, že skříňka 
dokáže létat jako letadlo (nebo něco podobného), protože vůbec neví, jak 
letadlo funguje. 

Svým způsobem mají i dospělí vědci sklony uvěřit svým toužebným 
přáním podobně jako malí chlapci, jakým je Kalvín. Například kdysi se 
badatelé domnívali, že hmyz a jiní drobní živočichové se rodí přímo ze 
zkažených potravin. Bylo snadné tomu uvěřit, neboť panovalo všeobecné 
mínění, že drobní živočichové jsou stvoření velice jednoduchá (než byl 
vynalezen mikroskop, přírodovědci se domnívali, že hmyz nemá žádné 
vnitřní orgány). Avšak v dalším vývoji biologie pečlivé pokusy prokáza
ly, že v zakrytých potravinách se život nemnoží. Teorie samovolného 
vzniku organismů tak ustoupila za hranice, které už věda nebyla schopna 
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překročit, aby odhalila, co se zde ve skutečnosti odehrává. V devatenác
tém století byla takovou hranicí buňka. Jestliže pivo, mléko nebo moč 
byly ponechány několik dní v nádobě, a to i v uzavřené, vždy se zakalily 
něčím, co v nich bujelo. V osmnáctém a devatenáctém století mikroskop 
odhalil, že bujení vyvolávaly velmi malé a zjevně živé buňky. A tak se 
zdálo být logické, že jednoduché živé organismy samovolně vznikají 
v kapalinách. 

Zásadním momentem pro přesvědčení veřejnosti bylo, že buňka byla 
vykreslena jako „jednoduchá". Jedním z předních obhájců teorie samo
volného vzniku organismů byl v polovině devatenáctého století Ernst 
Haeckel, velký obdivovatel Darwina a dychtivý šiřitel jeho teorie. Na 
základě omezených možností, které tehdy mikroskopy nabízely, se Haec
kel domníval, že buňka je „jednoduchá částečka bílkovinné sloučeniny 
uhlíku" , která se příliš neliší od mikroskopického kousku želé. Haecke-
lovi se tedy zdálo, že tak jednoduchá částečka, která nemá žádné vnitřní 
orgány, může snadno vzniknout z neživé hmoty. Dnes samozřejmě víme 
více. 

Je zde prostá analogie: Darwin má pro naše chápání vývoje zraku 
podobný význam jako Haeckel pro pochopení původu vývoje života. V o-
bou případech se vynikající představitelé vědy devatenáctého století po
koušejí objasnit trpasličí biologii, která je skryta jejich zraku, a oba tedy 
shodně předpokládají, že vše, co černá skříňka skrývá, musí být velmi 
jednoduché. Čas však ukázal, že se mýlili. 

V první polovině dvacátého století spolu jednotlivá odvětví biologie 
často vůbec nebyla ve styku. Následkem toho si genetika, systematická 
biologie, paleontologie, srovnávací anatomie, embryologie a jiná odvětví 
vytvořily svůj vlastní pohled na evoluci. Evoluční teorie tak v různých 
vědních disciplínách nevyhnutelně nabývala různého významu; souhlasný 
názor na Darwinovu teorii se pozvolna vytrácel. V polovině tohoto století 
však vedoucí představitelé jednotlivých oborů uspořádali celou řadu me
zioborových setkání, aby své názory uspořádali do jediné smysluplné evo
luční teorie, založené na Darwinem stanovených zákonitostech. Výsledek 
jejich práce byl následně nazván „evoluční syntézou" a vypracované teo
rii se začalo říkat neodarwinismus. Neodarwinismus se tak stal základem 
moderních názorů na evoluci. 
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Jedno vědní odvětví však nebylo k zmíněným schůzkám pozváno, a to 
z prostého důvodu: ještě neexistovalo. Počátky moderní biochemie totiž 
spadají až do doby, kdy už byl neodarwinismus ve vědeckém světě dávno 
oficiálně zaveden. A tak, stejně jako bylo nutné poopravit biologii poté, 
co mikroskop odhalil nový a velmi složitý svět živých organismů, i neo
darwinismus je nutno znovu zvážit ve světle nových poznatků, které při
nesla biochemie. Žádný z vědních oborů, které se na vzniku evoluční 
syntézy podílely, se nezabýval molekulami. Aby však mohla být Darwi
nova evoluční teorie pravdivá, musela by být schopna vypořádat se s fak
tem, že život se skládá z molekul. Tato kniha si klade za cíl prokázat, že 
toho schopna není. 
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Základní princip 
Nespokojení badatelé 

Lynn Margulisová je významnou profesorkou biologie na Massachusett-
ské univerzitě. Velmi uznávaná je především její teorie, že mitochondrie, 
energetické zdroje rostlinných i živočišných buňek, byly původně samo
statnými bakteriálními buňkami. Lynn Margulisová říká, že historie bude 
na neodarwinismus nakonec pohlížet jako na „druhořadou náboženskou 
sektu dvacátého století, existující v rámci rozrůstajícího se náboženského 
smýšlení anglosaské biologie". Při jedné ze svých četných veřejných 
přednášek vyzvala přítomné molekulární biology, aby uvedli jediný ne
sporný příklad vzniku nového druhu nahromaděním změn. Na její výzvu 
však dosud nikdo neodpověděl. Lynn Margulisová říká, že zastánci kla
sické evoluční teorie „si libují ve svém zoologickém, kapitalistickém 
a soutěživém výkladu Darwina a ve zvažování poměru vynaloženého úsilí 
a výsledného zisku, přičemž Darwina vůbec nepochopili... Neodarwinis
mus, který zastává teorii pozvolného nárůstu změn, je v naprosto zoufa
lém stavu". 

Jsou to bezesporu velmi zajímavé citáty. A Lynn Margulisová není ve 
své nespokojenosti osamocená. / přes své pevné zakořenění musel darwi-
nismus v posledních 130 letech čelit stálému přívalu nesouhlasu, a to jak 
ze strany vědců, tak i ze strany veřejnosti. Ve čtyřicátých letech našeho 
století byl Richard Goldschmidt natolik nespokojen s vysvětlením, které 
darwinismus nabízí v otázce původu nových organismů, že nakonec sám 
navrhl teorii „slibné stvůry". Goldschmidt se domníval, že čas od času 
může náhodně dojít k rozsáhlým změnám, které jsou v souladu s vývo-
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jem - řekněme, že plaz možná jednou snesl vejce a z něj se vyklubal 
pták. 

Teorie „slibné stvůry" se sice neujala, ale nespokojenost s darwinov-
ským výkladem vrstev dochovaných fosilií znovu propukla o několik de
sítek let později. Paleontolog Niles Eldredge popisuje daný problém 
takto:2 

Není divu, že se paleontologové evoluci tak dlouho vyhýbali. Zdá se totiž, 
že k ní nikdy nedošlo. Neustálé usazování, probíhající na čelních stěnách 
útesů, vykazuje nepravidelnosti, menší odchylky a výjimečně také nepatr
né nahromadění změn - v průběhu miliónů let, což je tempo příliš poma
lé, než aby mohlo vysvětlovat ono množství zázračných změn, k nimž 
dochází v evoluční historii. A když už ve vývoji na nějakou tu novinku 
narazíme, obvykle se vynoří náhle, často bez jakéhokoliv spolehlivého 
dokladu, že se fosilie nevyvinuly někde jinde. Není však možné, aby se 
evoluce neustále odehrávala „někde jinde". Tak se ovšem vrstva fosilií 
jeví mnohému zoufalému paleontologovi, který očekává, že se dozví něco 
o evoluci. 

Začátkem sedmdesátých let tohoto století, ve snaze zmírnit toto dilema, 
přišli Niles Eldredge a Stephen Jay Gould s teorií, kterou nazvali „teorie 
přerušované rovnováhy" . Tato teorie postuluje následující: a) během 
dlouhých časových období prochází většina druhů stěží pozorovatelnými 
změnami; b) když ke změně dojde, je náhlá a soustředěná v malých, izo
lovaných populacích. Pokud by vývoj probíhal takto, bylo by vzhledem 
k nerovnoměrnému výskytu nalezišť velmi obtížné najít přechodné vývo
jové stupně fosilií. Podobně jako Goldschmidt i Eldredge a Gould věří 
v existenci společného předka, domnívají se však, že k vysvětlení náh
lých, ve velkém měřítku se vyskytujících změn je zapotřebí jiného me
chanismu, než jakým je přírodní výběr. 

Gould figuroval také v popředí debaty věnované jinému fascinujícímu 
fenoménu - „explozi v Kambriu" (v prvohorách). Pečlivé výzkumy od
halují pouze nesourodý soubor zkamenělin mnohobuněčných organismů 
v horninách starších než přibližně 600 miliónů let. Avšak již v o něco 
mladších horninách nacházíme hojnost zkamenělých živočichů se značně 
členitými těly. Nedávno se předpokládaná doba, během níž k explozi do
šlo, snížila z 50 miliónů na 10 miliónů let - což se z pohledu geologa 
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rovná pouhému okamžiku. Zkrácení časového odhadu přimělo senzace-
chtivé pisatele článků, aby hledali nové superlativy k vylepšení titulků. 
Nejoblíbenějším se stal výraz „biologický velký třesk". Gould hájil ná
zor, že k objasnění rychlosti, s jakou se nové formy života objevily, je 
třeba nalézt jiný mechanismus, neboť přírodní výběr není dostatečným 
vysvětlením. 

Je ironií osudu, že jsme dospěli přesně tam, kde byl Darwin. Když 
Darwin poprvé navrhl svoji teorii, narazil na značný problém, kterým 
bylo odhadované stáří země. Badatelé devatenáctého století se totiž do
mnívali, že země je stará jen asi sto miliónů let, zatímco Darwin předpo
kládal, že ke vzniku života přírodním výběrem by bylo zapotřebí mnohem 
více času. Nejdříve bylo prokázáno, že měl pravdu; dnes víme, že země 
je mnohem starší. Avšak s objevením biologického velkého třesku by měl 
život na svůj rozvoj od jednoduchých až po velmi složité formy ještě 
méně času, než kolik mu v devatenáctém století vymezilo předpokládané 
stáří země. 

Svou nespokojenost však nevyjadřují pouze kosti zkoumající paleonto
logové. Mnozí evoluční biologové, kteří studují celé organismy, by se 
rádi dozvěděli, jak může darwinismus vysvětlit jejich pozorování. Ang
ličtí biologové Mae-Wan Ho a Peter Saunders si postěžovali následujícím 
způsobem: 

Uplynulo asi půl století od doby, kdy byla formulována neodarwinovská 
syntéza. Značná část bádání byla vedena v rámci paradigmatu, které syn
téza vymezuje. Úspěch teorie se však z hlediska evoluce omezuje na ma
ličkosti, jako jsou například změny zbarvení nočních motýlů přizpůsobené 
prostředí. Naproti tomu tato teorie v podstatě nemá co říci k otázkám, 
které nás zajímají nejvíce - například, kde se tu noční motýli vůbec vza-
li.5 

John McDonald, genetik z Univerzity státu Georgia, hovoří o následují
cím hlavolamu: 

Výsledky výzkumu genetické báze přizpůsobivosti organismů získané 
v uplynulých dvaceti letech nás přivedly k obrovskému darwinovskému 
paradoxu. Nezdá se, že by geny, které jsou evidentně variabilní v rámci 
přirozených populací, byly příčinou mnoha rozsáhlejších, přizpůsobivosti 
prostředí týkajících se změn, zatímco geny, které, jak se zdá, tvoří pod-

37 



Darwinova černá skříňka 

státu mnoha - ne-li většiny - rozsáhlejších, s adaptabilitou souvisejících 
změn, v rámci přirozených populací zřejmě variabilní nejsou. 

George Miklos, australský badatel zabývající se evoluční genetikou, si 
také láme hlavu s prospěšností darwinismu: 

Co tedy předpovídá tato vše zahrnující evoluční teorie? V souladu s hrst
kou postulátů, k nimž patří například náhodná proměnlivost a koeficienty 
výběru, předpovídá změny v četnosti genů za určité časové období. Měla 
by evoluční teorie tak zásadního významu být opravdu spočívat právě 
v tomto?7 

Jerry Coyne z katedry ekologie a evoluce Chicagské univerzity přichází 
s nečekaným názorem: 

Docházíme ke zcela nečekanému závěru, že existuje pramálo dokladů pod
porujících neodarwinovské stanovisko: jeho teoretické opodstatnění, stej
ně jako doklady získané na základě pokusů, které by je potvrzovaly, jsou 
velmi chabé. 

I John Endler, genetik z Kalifornské univerzity, hloubá nad prospěšností 
změn, k nimž dochází: 

Ačkoliv toho o proměnlivosti víme mnoho, ve vztahu k evoluci je pro nás 
z velké části stále ještě „černou skříňkou". Zdá se, že nové biochemické 
funkce jsou v rámci evoluce spíše vzácností a důvody jejich vzniku nám 
prakticky nejsou známy.9 

Už po léta si matematikové stěžují, že čísla, která z darwinismu vyplý
vají, prostě nedávají smysl. Hubert Yockey, badatel zabývající se teorií 
informace, namítá, že k vývoji informací, kterých bylo ke vzniku živých 
organismů zapotřebí, nemohlo dojít náhodou. Je přesvědčen, že život by 
měl být pokládán za danou skutečnost, stejně jako hmota nebo energie. 
V roce 1966 se přední matematikové a biologové zabývající se evolucí 
setkali na symposiu ve Wistar Institute ve Filadelfii. Důvodem setkání 
bylo, že pořadatel symposia, Martin Kaplan, zaslechl „dosti podivný roz
hovor čtyř matematiků, týkající se pochybností a výhrad, které má mate
matika vůči Darwinově evoluční teorii". V průběhu symposia byli 
zástupci jedné strany sklíčeni, zatímco druhá strana neměla dostatek po
rozumění. Jednomu z matematiků, který prohlašoval, že nebyl dostatek 
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času na to, aby mohly proběhnout všechny změny, jichž bylo zapotřebí 
k vývoji oka, biologové sdělili, že jeho výpočty musí být chybné. Přesto 
však matematikové nebyli přesvědčeni, že se mýlí právě oni. Jeden z nich 
prohlásil: 

Neodarwinovská evoluční teorie má značné mezery a my se domníváme, 
že tyto mezery jsou takové povahy, že je současná koncepce biologie pros
tě nedokáže překlenout. 

Stuart Kauffman z institutu v Santa Fe je hlavním zastáncem „teorie kom
plexnosti". Zjednodušeně řečeno, hájí názor, že mnohé znaky živých or
ganismů vznikají následkem sebeuspořádání, což je sklon komplexních 
organismů uspořádat samy sebe do určitých vzorů, a nikoliv působením 
přírodního výběru: 

Darwin a evoluce nás obklopují ze všech stran, ať už si stoupenci krea
cionismu říkají cokoliv. Je však toto stanovisko správné? Nebo ještě lépe, 
je přiměřené? Domnívám se, že nikoliv. Potíž není v tom, že by se Dar-
win mýlil, ale že uchopil pouze část pravdy.13 

Teorie komplexnosti si dosud získala jen málo stoupenců; těch, kdo ji 
kritizují, je však mnoho. John Maynard Smith, pod jehož vedením Kauff
man připravoval svoji diplomovou práci, se domnívá, že tato teorie je až 
příliš založená na matematice a jen málo souvisí s chemií skutečného ži
vota. Přestože tato výtka má své opodstatnění, Smith nepřichází s žád
ným návrhem, jak řešit otázku, kterou Kauffman vyslovil, totiž otázku 
původu složitějších organismů. 

Darwinova teorie tedy budila nesouhlas od doby, kdy byla uveřejněna, 
a to nejen z teologických důvodů. V roce 1871 sestavil St. George Mi-
vart, jeden z Darwinových kritiků, seznam námitek proti evoluční teorii. 
Mnohé z nich jsou překvapivě podobné těm, které vznášejí i současní 
kritici. 

Možné námitky proti darwinismu lze shrnout v následující: „Přírodní vý
běr" neobjasňuje stadium vzniku živých organismů. Není v souladu s ko
existencí velmi podobných organismů různého původu. Máme důvody 
předpokládat, že některé specifické odlišnosti se zřejmě vyvinuly náhle, 
nikoliv postupně. Názor, že proměnlivost druhů je omezena výraznými, 
ač velmi odlišnými hranicemi, je dosud udržitelný. Zcela chybí některé 
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přechodné formy fosilií, jejichž přítomnost bylo možné očekávat... U or
ganických forem pozorujeme mnoho zajímavých jevů, které „přírodní vý
běr" nikterak neobjasňuje. 

Jak je vidět, tento spor se táhl po více než jedno století, aniž by bylo 
nalezeno jakékoliv řešení. Od dob Mivartových až po Lynn Margulisovou 
se vždy našli vědci dobře obeznámení s danou problematikou a těšící se 
navíc i značné autoritě, kteří nepovažovali za dostatečná vysvětlení, jež 
darwinismus nabízel. Důvod byl zřejmý. Otázky, které si jako první kladl 
Mivart, buď nebyly zodpovězeny vůbec, nebo někteří vědci nebyli spo
kojeni s odpověďmi, jichž se jim dostalo. 

Než pokročíme dále, měli bychom si povšimnout jisté velmi nápadné 
skutečnosti: kdybychom zjišťovali názory všech vědců po celém světě, 
velká většina by odpověděla, že Darwinovu teorii považuje za pravdivou. 
Avšak vědci, stejně jako kdokoliv jiný, zakládají své názory většinou na 
informacích, které slyšeli od ostatních. Většina těch (ač ne všichni), kdo 
darwinismus uznávají, tak činí na základě uznávané autority. Vědecká 
obec však, naneštěstí, často odmítá kritiku darwinismu ze strachu, že by 
tak poskytla argumenty stoupencům kreacionismu. Je tedy ironií, že ve 
jménu ochrany vědy se nad pronikavou vědeckou kritikou přírodního vý
běru mává rukou. 

Nyní tedy nadešel čas zahájit nepředpojatou diskusi na toto téma, ne
boť jsme se konečně dostali až k samému jádru biologie, a proto je možné 
nalézt řešení. Na nejnepatrnější úrovni biologie - na úrovni chemického 
života buňky - jsme odhalili velmi složitý svět, jehož objevení zásadně 
změnilo okolnosti, které musí být základem veškerých diskusí na téma 
Darwinovy teorie. Podívejme se například, jak se názor biochemika pro
jeví v debatě mezi stoupenci kreacionismu a zastánci darwinismu, pokud 
se týká prskavce. 

Třaskaví brouci 
Prskavec je nenápadný brouk, dorůstající délky asi 10 mm. Když jej 
ovšem vystraší nějaký jiný hmyz, brání se velmi zvláštním způsobem: ze 
zadečku na nepřítele vystříkne vroucí roztok. Horká tekutina zasažený 
cíl opaří a ten se pak většinou rozhodne shánět si oběd jinde. Jak tenhle 
trik funguje? 
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Ukazuje se, že prskavec využívá chemii. Ještě než dojde k zápasu, 
zvláštní ústrojí zvané vyměšovací lalůčky vytvoří velmi koncentrovanou 
směs dvou chemických látek, peroxidu vodíku a hydrochinonu (obrázek 
2-1). Peroxid vodíku je látka, kterou si můžeme koupit v lékárně. Hyd-
rochinon se používá při vyvolávání fotografií. Tato směs dále přichází do 
skladovacího prostoru, jenž se nazývá sběrný měchýřek. Sběrný měchý-
řek ústí do druhého prostoru, který je od něj řádně oddělen. Tento druhý 
prostor se velmi výstižně nazývá výbuchová komora. Měchýřek je od 
komory oddělen kanálkem se svěračovým svalem, velmi podobným svě-
račům, na nichž jsou závislí i lidé, zejména pokud se týká schopnosti 
udržet moč. S výbuchovou komorou je také spojeno mnoho malých vý
běžků, kterým říkáme ektodermální žlázy. Vylučují do výbuchové komo
ry enzymy, které slouží jako katalyzátory. Jakmile se prskavec cítí 
ohrožen, stáhne svaly obklopující sběrný měchýřek a zároveň uvolní svě
rač. Roztok peroxidu vodíku a hydrochinonu je tak vtlačen do výbuchové 
komory, kde se smísí s enzymatickými katalyzátory. 
Obrázek 2-1 
Obranný systém prskavce: B - sběrný měchýřek, E - výbuchová komora, G - ektodermální 
žlázy vylučující enzymy - katalyzátory, L - vyměšovací lalůčky, M - svěrač, O - vývodný 
kanálek. B obsahuje směs peroxidu vodíku a hydrochinonu, která exploduje působením ka
talyzátorů, jakmile se dostane do E. 

Podle: Crowson, R. A. (1981), The Biology of the Coleoptera, Academic Press, New York, 
kapitola 15. Reprodukováno se svolením autora. 
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Následuje velice zajímavá chemická reakce. Peroxid vodíku se okamži
tě rozkládá na obyčejnou vodu a kyslík - stejně jako se nám časem roz
loží v lékárně zakoupený peroxid, ponecháme-li jej v otevřené nádobě. 
Kyslík reaguje s hydrochinonem, přičemž opět vzniká voda a navíc ještě 
velmi dráždivá látka zvaná chinon. Při všech uvedených reakcích zároveň 
dochází k uvolnění velkého množství tepla. Teplota roztoku tak stoupá, 
až dosáhne bodu varu. Část se dokonce změní v páru. Ta spolu s kyslí
kem vyvíjí značný tlak na stěny výbuchové komory. Vzhledem k tomu, 
že svěrač je již opět uzavřen, vroucí směs má nyní jedinou možnost -
odejít z prskavcova těla kanálkem, který vede ven. Svaly, které kanálek 
obklopují, navíc umožňují, aby byl proud páry namířen přímo na zdroj 
nebezpečí. Prskavcův nepřítel je tak opařen vroucím roztokem jedovatého 
chinonu. 

Možná se ptáte, proč směs peroxidu vodíku a chinonu neexplodovala 
už ve sběrném měchýřku. Důvodem je, že mnohé chemické reakce pro
bíhají velmi obtížně, pokud k sobě molekuly nemají snadný přístup už na 
úrovni atomů - jinak by díky reakci se vzdušným kyslíkem vyšlehly pla
meny i z této knihy. Můžeme to přirovnat například k zamčeným dveřím. 
Není snadné, aby se k sobě dostali lidé (řekněme třeba dospívající chlapci 
a dívky), které oddělují zamčené dveře - ač by si setkání velmi přáli. 
Když se ovšem najde někdo, kdo má od dveří klíč, pak je možné otevřít 
a všichni si mohou být řádně představeni. Enzymatické katalyzátory za
stávají úlohu klíče a umožňují tak peroxidu vodíku a hydrochinonu, aby 
se setkaly na úrovni atomů a tak mohlo dojít k reakci. 

Ve zvláštní oblibě mají prskavce stoupenci kreacionismu. (Institut pro 
výzkum stvoření dokonce vydal knihu pohádek pro děti autorky Házel 
May Rueové s názvem Bomby, the Bombardier Beetle, Příběhy prskavce 
Prskyho.) Předhazují stoupencům evoluční teorie prskavcův podivuhod
ný obranný systém a vyzývají je, aby vysvětlili, jak by něco podobného 
mohlo vzniknout postupným vývojem. Na jejich výzvu zareagoval ku
příkladu Richard Dawkins, profesor zoologie na Oxfordské univerzitě. 
Dawkins je v současné době nejúspěšnějším autorem populárně naučné 
literatury obhajující darwinismus. Jeho knihy, včetně kritikou nadšeně 
přijaté publikace The Blind Watchmaker (Slepý hodinář), jsou psány zá
bavnou, laickému čtenáři velmi přístupnou formou. Dawkins píše s vel-
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kým nadšením, protože věří, že se Darwin nemýlí. Věří také, že ateismus 
je jen logickým závěrem vyvozeným z darwinismu a že by se nám všem 
dařilo lépe, kdyby nás tento názor sdílelo více. 

V díle nazvaném The Blind Watchmaker (Slepý hodinář) se Dawkins 
krátce zabývá také prskavci. Nejprve cituje úryvek z knihy Francise Hit-
chinga The Neck of the Giraffe (Krk žirafy), ve kterém autor jako součást 
argumentace proti darwinismu popisuje obranný systém prskavce: 

[Prskavec] vystříkne smrtelnou dávku směsi hydrochinonu a peroxidu vo
díku nepříteli přímo do tváře. Smísíme-li tyto dvě chemické látky, doslova 
explodují. Aby je tedy prskavec mohl uchovávat v těle, vyvinul si chemic
kou látku - inhibitor, který je činí neškodnými. V okamžiku, kdy brouk 
tekutinu vystříkne, je ke směsi přidán antiinhibitor, který jí navrátí původ
ní výbušnost. Sled událostí, které by mohly vést ke vzniku tak složitého, 
propracovaného a rafinovaného procesu, zdaleka nelze vysvětlit postup
ným vývojem. Sebemenší narušení chemické rovnováhy by totiž okamžitě 

vedlo ke vzniku jiného druhu - druhu vybuchlých brouků.17 

Dawkins odpovídá: 
Kolega biochemik mi ochotně poskytl láhev peroxidu vodíku a množství 
hydrochinonu, které by stačilo pro 50 prskavců. Chystám se obě látky slít 
dohromady. Tak tedy... No, a dosud jsem naživu. Smíchal jsem peroxid 
vodíku s hydrochinonem a vůbec nic se nestalo. Směs se ani nezahřála... 
Tvrzení, že „smísíme-li tyto dvě chemické látky, doslova explodují", je 
tedy jednoduše nepravdivé, ačkoli stoupenci kreacionismu jej v literatuře 
často opakují. Mimochodem, jestli vás prskavec opravdu zajímá, ve sku
tečnosti se stane toto: Je pravda, že na nepřítele vystřikuje vroucí směs 
peroxidu vodíku a hydrochinonu. Peroxid vodíku a hydrochinon spolu 
ovšem nikterak prudce nereagují, pokud se nepřidá katalyzátor. A přesně 
tohle prskavec udělá. Pokud se týká vývoje a předchůdců tohoto systému, 
peroxid vodíku a různé druhy chinonu jsou v chemii tělesných procesů 
užívány i k jiným účelům. Prskavcovi předkové prostě použili chemické 
látky, které už měli k dispozici, k jinému záměru. Tak funguje evoluce. 

Ačkoliv Dawkins vychází z výše uvedené výměny názorů lépe, ani on, 
ani stoupenci kreacionismu svého protivníka nepřesvědčili. Dawkinsovo 
vysvětlení vzniku obranného systému se zakládá na skutečnosti, že zá
kladní součásti systému „už byly k dispozici". Postupný vývoj by tedy 
mohl být myslitelný. Dawkins však nevysvětluje, z jakého důvodu jsou 
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peroxid vodíku a chinony vylučovány v poměrně vysokých koncentracích 
do společného prostoru, který je pomocí svěračem opatřeného kanálku 
spojen s dalším prostorem, obsahujícím enzymy nezbytné pro rychlou re
akci uvedených látek. 

Klíčová otázka však zní jinak: Jak může složitý biochemický systém 
vzniknout na základě postupného vývoje? Problémem výše uvedené „dis
kuse" je, že si její účastníci prostě nerozumějí. Jedna strana uvede chybná 
fakta; druhá strana fakta pouze opraví. Stoupenci darwinismu však mají 
především za úkol zodpovědět dvě otázky: Za prvé, jak lze přesně defi
novat jednotlivá stadia prskavcova vývoje? Za druhé, jsou-li tato stadia 
definována, jak se s pomocí Darwinovy teorie dostaneme z jednoho sta
dia do druhého? 

Dawkins nijak blíže nespecifikuje, jak se asi mohl prskavcův obranný 
systém vyvinout. Abychom nastínili, v čem je právě Dawkinsovo vy
světlení tak problematické, zopakujme si některé poznatky o prskavcově 
anatomii. Nejprve bychom si měli připomenout, že úkolem prskavcova 
obranného systému je zahnat útočníka. Systém se skládá z následujících 
částí: 1) peroxid vodíku a hydrochinon, látky, jež jsou vylučovány vy
měšovacími lalůčky; 2) enzymatické katalyzátory, produkované ektoder-
málními žlázami; 3) sběrný měchýřek; 4) svěrač; 5) výbuchová komora; 
6) vývodný kanálek. Ne všechny uvedené části jsou však nutné k zajištění 
funkčnosti systému. Samotný hydrochinon je pro útočníka nebezpečný. 
Mnohé druhy hmyzu produkují chinony, které pak ani nemusí vylučovat 
- predátorovi prostě „nechutnají". Útočník zpočátku sice několik tako
vých brouků rozžvýká a vyplivne, napříště se však jim podobným raději 
vyhne. Tento způsob obrany tedy nakonec přináší prospěch celému 
druhu. 

Samotný hydrochinon tedy zastává obrannou funkci, kterou u prskavce 
přisuzujeme celému systému. Je tedy možné, aby ostatní části prskavcova 
obranného systému byly přidávány postupně, čímž by se jeho funkce po
stupně zlepšovala? Zdálo by se, že ano. Umíme si představit, že i kdyby 
brouk pouze shromažďoval hydrochinon v nějakém sběrném prostoru -
například ve sběrném měchýřku - jistě by mu to bylo ku prospěchu. 
Mohl by totiž vyprodukovat značné množství této škodlivé chemikálie. 
Pro útočníka by se tak stal zcela nepoživatelným, aniž by ohrozil sám 
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sebe. Pokud by se navíc vyvinul kanálek vedoucí ze sběrného měchýřku 
a ústící vně prskavcova těla, hydrochinon by mohl vytékat a odpuzovat 
útočníky, ještě než se brouka pokusí pozřít. Některé druhy hmyzu mají 
zvláštní obranné zařízení. Jsou to řitní žlázy, skládající se z jedno
duchého sběrného prostoru, z něhož vede kanálek ústící vně těla, často 
doplněný svalem, který napomáhá rychlejšímu vyprazdňování obsahu. 
Podobné zařízení by bylo možné ještě vylepšit svěračem, jenž by zabránil 
samovolnému vytékání obsahu. 

Peroxid vodíku má ovšem rovněž dráždivé účinky. Brouk by tedy byl 
ještě lépe chráněn, kdyby mohl - třeba i za nízké teploty - vylučovat 
hydrochinon i peroxid vodíku současně. Téměř všechny buňky obsahují 
enzym zvaný kataláza, který rozkládá peroxid vodíku na vodu a kyslík, 
přičemž se uvolňuje teplo. Kdyby tedy některé buňky ve výstelce spojo
vacího kanálku vylučovaly malé množství katalázy, část peroxidu vodíku 
by se během vyvržení rozložila a tak by zároveň došlo k zahřátí roztoku 
a tím i ke zvýšení jeho dráždivých účinků. Některé druhy prskavců 
z Austrálie19 a Papuy Nové Guineje20 vystřikují různě teplý až horký 
roztok, nikdy se však nesetkáme s roztokem vroucím. Čím více katalázy 
by buňky vylučovaly, tím vyšší by byla teplota roztoku. Nakonec by bylo 
dosaženo optimálního poměru mezi vřelostí roztoku a trvanlivostí vývo
dového kanálku. Ten by se časem zpevnil a rozšířil, aby tak roztok mohl 
dosáhnout bodu varu. Následným přidáním peroxidázy k takto zahřáté 
směsi bychom prakticky získali stejné zařízení, jaké je načrtnuto na ob
rázku 2-1. 

Sestavili jsme zde scénář, který by se dobře vyjímal v jakékoliv knize 
sepsané stoupenci evoluční teorie. Podařilo se nám však skutečně vysvět
lit, jak se prskavcův obranný systém vyvinul? Uvedené vysvětlení bohu
žel není o nic podrobnější než výklad o vývoji oka, který Darwin 
vypracoval v devatenáctém století. Zdánlivě sice popisujeme postupně se 
vyvíjející systém, avšak jeho jednotlivé součásti nám nejsou známy. Na
příklad sběrný měchýřek je sám o sobě složitým, mnohobuněčným systé
mem. Co vlastně obsahuje? Proč má právě tento tvar? Tvrdit, že „kdyby 
brouk shromažďoval hydrochinon v nějakém sběrném prostoru - napří
klad ve sběrném měchýřku - jistě by mu to bylo ku prospěchu", je stejné 
jako prohlašovat, že „společnosti by bylo ku prospěchu, kdyby se moc 
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soustředila v rukou centralizované vlády". V obou případech není blíže 
určeno, jakým způsobem a kde má k soustředění dojít, přičemž prospěš
nost obou dějů by závisela právě na podrobnostech. Sběrný měchýřek, 
svěrač, výbuchová komora i vývodný kanálek - to vše jsou složité, znač
ně specifické systémy, obsahující mnoho blíže neurčených součástí. Na
víc nám nejsou známy ani samotné procesy, které ke vzniku zařízení 
schopného vyvolat explozi vedly: Co zapříčinilo vznik sběrného měchýř-
ku, vyloučení peroxidu vodíku či použití svěrače? 

Zatím můžeme říci pouze to, že evoluce v souladu s Darwinovou teorií 
mohla proběhnout. Teprve kdybychom mohli rozebrat veškeré podrob
nosti stavby prskavcova obranného ústrojí do poslední bílkoviny a pos
ledního enzymu a kdyby všechny tyto detaily bylo možné vysvětlit na 
základě Darwinovy teorie, teprve tehdy bychom s Dawkinsem mohli sou
hlasit. Zatím však nedokážeme rozhodnout, zda onen postupný nárůst 
v rámci našeho evolučního scénáře odpovídá jednotlivým „přeskokům", 
či zda se spíše jedná o přelety vrtulníkem mezi nesmírně vzdálenými 
kopci. 

Vidět znamená věřit 

Vraťme se zpět k lidskému oku. Dawkins a Hitching se neshodnou, ani 
pokud se týká tohoto klasického příkladu složitého orgánu. Hitching ve 
svém díle Neck of the Giraffe (Krk žirafy) prohlašuje, že 

je zcela evidentní, že když se za provozu porouchá sebenepatrnější malič
kost, objeví se nerovnosti na rohovce, přestane se rozšiřovat zornice, čoč
ka přestane být průhlená nebo oko ztratí schopnost zaostřovat - pak se 
nikdy nevytvoří zřetelný obraz. Oko funguje buď jako celek, nebo vůbec 
ne. Jak se tedy mohlo vyvinout díky řadě neustále probíhajících, zdlouha
vých a nekonečně malých zdokonalení, o jakých mluví Darwin? Je sku
tečně možné, že současně došlo k tisícům příznivých náhodných proměn 
tak, aby se čočka a sítnice, které nemohou fungovat jedna bez druhé, 
vyvinuly zároveň? Jaký význam má pro přežití oko, které nevidí?21 

Dawkins si ani tentokrát nenechá ujít příležitost napadnout Hitchingovo 
tvrzení: 

Zamysleme se nad prohlášením: „když se porouchá sebenepatrnější malič
kost... [když] oko ztratí schopnost zaostřovat... pak se nikdy nevytvoří 
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zřetelný obraz". Pravděpodobnost, že tato slova čtete skrze čočky brýlí, 
je asi 50/50. Odložte je a rozhlédněte se kolem sebe. Souhlasíte s tvrze
ním, že „se nevytvoří zřetelný obraz"?... (Hitching) dále prohlašuje, jako 
by se jednalo o zcela zřejmou skutečnost, že čočka a sítnice nemohou 
fungovat jedna bez druhé. Na základě čeho je takové tvrzení možné? Jistá 
osoba, která je mi velice blízká, podstoupila operaci šedého zákalu. Po
stiženy byly obě oči, v nichž po provedeném zákroku nejsou vůbec žádné 
čočky. Bez brýlí by tak ani nemohla začít hrát tenis nebo zamířit pušku. 
Přesto mne ujistila, že je mnohem lepší mít oči bez čočky než nemít oči 
vůbec. Jste tak alespoň schopni odhadnout, zda narazíte do zdi nebo do 
jiné osoby. Jako divoké zvíře byste oko bez čočky mohli spolehlivě použít 
k odhalení blížícího se obrysu dravce stejně jako k určení směru, odkud 
přichází.22 

Poté, co napadl Hitchingovy argumenty - stejně jako pochybnosti bada
telů Richarda Goldschmidta a Stephena Goulda, které složitá stavba oka 
rovněž znepokojovala - pokračuje Dawkins parafrází Darwinovy obhajo
by přijatelnosti vývoje oka: 

Některé jednobuněčné organismy mají tzv. oční skvrnu, která obsahuje 
malé množství barviva. Tuto světločivou skvrnu z jedné strany zakrývá 
jakési stínítko, které organismu umožňuje získat alespoň nějakou „před
stavu" o tom, odkud světlo přichází. U mnohobuněčných živočichů ... 
jsou barvivem vybavené, světločivé buňky umístěny v malém pohárku. 
Tak je vylepšena i schopnost živočicha určovat směr, odkud světlo přichá
zí... Představíme-li si pohárkovité oko, zjistíme, že jakákoliv alespoň tro
chu vypouklá, mlhavě průhledná, nebo dokonce jen průsvitná hmota 
překrývající otvor oka představuje díky svým čočce vzdáleně podobným 
vlastnostem značné zlepšení. Jakmile jednou vznikne takovýto primitivní 
předchůdce čočky, následuje nepřetržitá řada postupných zlepšení, díky 
nimž se primitivní čočka stává silnější a průhlednější, čímž se umenšuje 
zkreslení vznikajícího obrazu. Tato tendence nakonec vyústí ve vznik za
řízení, v němž poznáváme skutečnou čočku. 

Dawkins nás spolu s Darwinem vybízí, abychom uvěřili, že oko se vyvi
nulo postupně, a to tak, že během vývoje prošlo řadou přijatelných pře
chodných stadií, jež se vyznačovala nekonečně malými vylepšeními. Jsou 
však opravdu nekonečně malá? Nezapomínejme, že i oční skvrna, kterou 
si Dawkins zvolil za svůj výchozí bod, funguje na základě celé řady či-
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nitelů, včetně 11-cis-retinalu a rhodopsinu. O těch se však Dawkins ne
zmiňuje. A kde se vzal onen „malý pohárek"? Skupina buněk, z nichž 
musí být pohárek nutně utvořen, má vždy tendenci zformovat zakulacený 
útvar, pokud nejsou ve správném tvaru udržovány za pomoci molekul. 
Na zachování tvaru buňky se ve skutečnosti podílí značné množství slo
žitých bílkovin a bezpočet složitých bílkovin se také stará o vnější stavbu 
buňky. Bez nich by buňky vypadaly jako shluk mýdlových bublin. Je 
možné, aby se jednalo o jednoduchou proměnu? Dawkins nám nevysvět
luje, jak tento zdánlivě jednoduchý tvar „pohárku" vznikl. A ačkoliv nás 
ujišťuje, že jakákoliv „průsvitná hmota" by znamenala zlepšení (připo
meňme si Haeckela, který se mylně domníval, že by bylo snadné vyrábět 
buňky, neboť jistě nejsou ničím jiným než „jednoduchými částečkami"), 
vůbec se nezmiňuje, jak obtížné je sestavit i „jednoduchou čočku". Struč
ně řečeno, Dawkinsovo vysvětlení se vztahuje pouze na primitivní ana
tomii. 

Hitching i Dawkins zaměřili svou pozornost nesprávným směrem. Oko 
a v podstatě téměř jakákoliv větší biologická struktura se skládá z celé 
řady samostatných soustav. Úkolem sítnice je například vnímání světla. 
Čočka má za úkol soustřeďovat světelné paprsky a zaostřovat. Použije-
me-li čočku v kombinaci se sítnicí, funkce sítnice se samozřejmě zlepší, 
avšak jak sítnice, tak i čočka mohou fungovat samy o sobě. Podobně také 
svaly, které umožňují akomodaci čočky nebo pohyb oční bulvy, fungují 
jako stahovací zařízení, které by se mohlo uplatnit i u mnoha jiných sys
témů. Dopadáni světla na sítnici na nich nijak nezávisí. Slzné kanálky 
a oční víčka jsou také složité systémy, jejich funkce je však oddělitelná 
od funkce sítnice. 

Hitchingovy argumenty jsou napadnutelné, neboť zaměňuje integro
vaný systém složený z dalších systémů za jednolitý systém. Dawkins 
správně upozorňuje na oddělitelnost jednotlivých složek. Dawkins ovšem 
pouze doplňuje složité systémy ke složitým systémům a nazývá to vysvět
lením. Je to podobné, jako by někdo na otázku: „Z čeho je vyrobena 
stereo aparatura?" odpověděl: „Stereo aparatura vznikne, zapojíme-li rep
roduktory do zesilovače, přidáme přehrávač kompaktních disků, rozhla
sový přijímač a kazetový magnetofon." Darwinova teorie buď dokáže 
objasnit montáž reproduktorů a zesilovače, nebo ne. 
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Nezjednodušitelná složitost a povaha přeměny 
Darwin si byl vědom, že jeho teorie postupného vývoje založená na pří
rodním výběru má jeden velký nedostatek: 

Kdyby bylo možné prokázat, že existuje nějaký složitý orgán, který ne
mohl vzniknout na základě četných, po sobě následujících, drobných 
změn, pak by se moje teorie zcela zhroutila. 

S jistotou lze tvrdit, že za posledních sto let se většina badatelů ve své 
nedůvěře k darwinismu soustředila právě na tuto podmínku - počínaje 
Mivartovým znepokojením ohledně stadia vzniku nových organismů až 
po Lynn Margulisovou, která postupný vývoj zcela odmítá. Všichni se 
přitom domnívali, že podmínka, kterou Darwin pokládá za kritérium sel
hání teorie, již byla splněna. Jak si tím však můžeme být jisti? Který 
biologický systém nemohl vzniknout na základě „četných, po sobě násle
dujících, drobných změn"? 

Pro začátek si zvolme systém, jenž je nezjednodušitelně složitý. Výra
zem nezjednodušitelně složitý chci říci, že se jedná o samostatný systém, 
složený z několika dobře propojených, ve vzájemné součinnosti pracu
jících částí, které se podílejí na základní funkci systému, přičemž od
stranění kterékoliv z částí by vedlo ke skutečnému selhání systému. 
Nezjednodušitelně složitý systém totiž nemůže vzniknout rovnou (tj. usta
vičným vylepšováním počáteční funkce, která je však založena na stále 
stejném mechanismu) na základě drobných, po sobě následujících pozmě
nění předchozího systému, neboť jakýkoliv předchůdce nekonečně složi
tého systému, kterému by nějaká část chyběla, by samozřejmě nebyl 
funkční. Pokud existuje něco jako nezjednodušitelně složitý biologický 
systém, pak je Darwinova evoluční teorie skutečně silně zpochybněna. 
Vzhledem k tomu, že přírodní výběr se může uplatnit pouze u systémů, 
které už existují a fungují, pak - jestliže není možné, aby biologický sys
tém vznikal postupně - musel by naráz povstat jako integrovaný celek, 
aby se přírodní výběr vůbec měl kde odehrávat. 

I když je systém nezjednodušitelně složitý (a nemohl tedy vzniknout 
najednou), přece nelze zcela vyloučit možnost, že se jeho vývoj ubíral 
zdlouhavou, oklikou vedoucí cestou. Čím je však takovýto systém, jehož 
součásti na sebe vzájemně působí, složitější, tím menší je pravděpodob-
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nost, že za svůj vznik vděčí podobně zdlouhavému vývoji. A čím více 
takových nevysvětlitelných, nezjednodušitelně složitých biologických sys
témů poznáváme, tím pevněji jsme přesvědčeni, že kritérium neúspěchu 
Darwinovy teorie bylo splněno. 

Čistě teoreticky se můžeme nechat zlákat představou, že nezjednodu-
šitelná složitost prostě vyžaduje četné, současně probíhající přeměny a že 
evoluce, i když je možná mnohem náhodnější, než jsme se původně do
mnívali, je přesto možná. Takovéto uvažování v zásadě odpovídá Gold-
schmidtově teorii „slibné stvůry". Takovéto odvolání se na pouhou 
náhodu nelze nikterak vyvrátit. Přesto se jedná o nesmyslnou polemiku. 
Stejně dobře bychom totiž mohli tvrdit, že celý svět se nějakou náhodou 
vynořil teprve včera, včetně všech charakteristických rysů, které nyní 
má. Náhoda je pouze metafyzickou spekulací; vědecké vysvětlení musí 
být zdůvodnitelné. Dnes se již téměř všeobecně připouští, že takto nena
dálé události by byly neslučitelné s povlovným postupem, jaký Darwin 
předvídal. Tuto otázku velmi dobře objasňuje Richard Dawkins: 

Je velmi pravděpodobné, že evoluce ve skutečnosti není vždy postupným 
vývojem. Postupnou však musí být, užíváme-li jí k vysvětlení vzniku slo
žitých, zjevně účelně uspořádaných objektů, například oka. Není-li evolu
ce v těchto případech postupnou, nemůže vysvětlovat vůbec nic. Jestliže 
se ani v těchto případech nejedná o postupný vývoj, pak se dostáváme 
zpět k zázraku, což je ovšem pouhé synonymum pro naprostou absenci 
jakéhokoliv vysvětlení.25 

Příčina spočívá v povaze přeměny - mutace. 
V biochemii mutace představuje změnu v DNA. Aby se změna stala 

dědičnou, musí k ní dojít i v DNA rozmnožovací buňky. K nejjednodušší 
mutaci dochází, když se jeden jediný nukleotid (nukleotidy jsou „staveb
ními kameny" DNA) obsažený v DNA daného tvora změní na nukleotid 
jiný. Podobně také při dělení buňky, kdy dochází ke kopírování DNA, 
může být jediný nukleotid přidán nebo naopak vynechán. Někdy se do
konce stane, že se náhodně vynechá nebo zdvojí celý úsek DNA - tisíce 
nebo milióny nukleotidů. / to však považujeme za jedinou mutaci, proto
že k ní dochází najednou a v jediném okamžiku. Obecně lze tvrdit, že 
jedna jediná mutace dokáže u daného živočicha způsobit nanejvýše malou 
změnu - i když nám taková změna může připadat jako velmi závažná. 
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Existuje například dobře známá mutace, zvaná antenopodie, kterou vědci 
dokázali vyvolat u laboratorní octomilky: ubohému stvoření, které ná
sledkem takové mutace vznikne, vyrůstají z hlavy nožičky místo tykadel. 
Ačkoliv to na nás může zapůsobit jako značná změna, ve skutečnosti se 
o příliš velkou proměnu nejedná. Nožičky, které teď z hlavy vyrůstají, 
jsou typickými nožičkami octomilky, změnilo se pouze jejich umístění. 

Uveďme zde ještě další, obdobný příklad: Představme si seznam in
strukcí, podle nichž máme postupovat krok za krokem. Mutace je změna, 
ke které dochází u jediného příkazu. Místo aby zněl „vezmi l/4palcovou 
matici", bude následkem mutace znít „vezmi 3/8palcovou matici". Nebo 
místo „zasuň okrouhlý čep do kulatého otvoru", dostaneme instrukci „za
suň okrouhlý čep do čtyřhranného otvoru". Nebo místo „připevni sedátko 
nahoru na motor", bude příkaz znít „připevni sedátko k řídítkům". (Ta
kový pokyn ovšem můžeme dostat pouze tehdy, hodí-li se potřebné ma
tice a šrouby také k řídítkům.) Následkem mutace však nemůže dojít 
k tomu, aby se změnily všechny instrukce najednou - abychom sestavili 
například fax místo rádia. 

Vraťme se však k prskavci a k stavbě lidského oka. Otázkou zůstává, 
zda lze četné anatomické změny vysvětlit pomocí mnoha malých mutací. 
Skličující odpověď zní, že to zatím nedokážeme rozhodnout. Jak prskav-
cův obranný systém, tak i oko obratlovců jsou tvořeny takovým množ
stvím molekulárních složek (řádově se jedná o desetitisíce různých druhů 
molekul), že již jen pořízení jejich seznamu - a následné uvažování 
o mutacích, které mohly vést k jejich vzniku - je v současné době ne
možné. Příliš mnoho matic a šroubů (a čepů, součástek motoru, řídítek 
atd.) zůstává neobjasněno. Kdybychom se chtěli přít, zda Darwinova evo
luce mohla dát vzniknout tak rozsáhlým útvarům, budeme v podobné si
tuaci jako badatelé v devatenáctém století, kteří uvažovali, zda mohou 
buňky vznikat samy od sebe. Podobné disputace nemají žádný smysl, 
neboť neznáme všechny složky zkoumaných systémů. 

Neměli bychom však ztrácet nadhled; v každé době existovaly otázky, 
které badatelé nedokázali zodpovědět, přestože je považovali za velmi 
zajímavé. Kromě toho fakt, že zatím nejsme schopni rozřešit otázku evo
luce oka nebo vývoje prskavce, ještě neznamená, že nedokážeme zvážit 
nároky darwinismu na jakýkoliv živý organismus. Přestaneme-li se pohy-
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bovat na úrovni celých živočichů (např. prskavce) nebo celých orgánů 
(např. oka) a sestoupíme na úroveň molekul, nalezneme mnoho případů, 
u nichž lze posoudit, jak evoluce proběhla. U mnohých samostatných 
molekulárních systémů jsme totiž dobře obeznámeni se všemi jejich část
mi. V následujících pěti kapitolách se setkáme s celou řadou takových 
systémů - a učiníme si na ně svůj názor. 

Zastavme se nyní u pojmu „nezjednodušitelná složitost". V našem po
jednání zatím byla nezjednodušitelná složitost pouhým termínem, jehož 
význam spočívá v jeho definování. Musíme si tedy položit otázku, jak 
poznáme nezjednodušitelně složitý systém. Kdy lze biologický systém 
vzhledem k povaze mutace považovat za nezjednodušitelně složitý? 

Při určování nezjednodušitelně složitého systému je nejprve třeba sta
novit jeho funkci a zjistit veškeré jeho složky. Nezjednodušitelně složitý 
objekt se bude skládat z několika částí, z nichž každá přispívá k jeho 
funkci. Abychom se vyhnuli obtížím, s nimiž se setkáváme u neobyčejně 
složitých objektů (např. u oka, prskavce či jiných mnohobuněčných 
struktur), začneme s jednoduchým mechanismem: s obyčejnou pastičkou 
na myši. 

Funkce pastičky spočívá v tom, že myš znehybní, aby se nemohla dá
le věnovat prokusování pytlů mouky, hryzáni elektrického vedení či roz
trušování drobných předmětů, které zůstávají v nezametaných koutech 
jako památka na její dřívější působení. Pasti na myši, které používá naše 
rodina, se skládají z celé řady součástí (obr. 2-2): (1) rovné dřevěné pod
ložky, (2) kovového kladívka, které myšku zmáčkne, (3) pružiny s pro
dlouženými konci, které u natažené pasti tlačí proti podložce a kladívku, 
(4) citlivé příchytky, která se při mírném tlaku uvolní, a (5) kovové za
rážky, která je u nastražené pasti spojená s příchytkou a drží kladívko 
zpátky. (Celý systém pak drží pohromadě nejrůznější skobičky.) 

Druhým krokem při určování, zda je daný systém nezjednodušitelně 
složitý, je položit si otázku, zda jsou pro jeho fungování potřeba všechny 
jeho součástky. V tomto případě je odpovědí jasné „ano". Představte si, 
že byste si jednou večer četli a najednou byste ve spíži uslyšeli ťapkání 
drobných nožiček. Šli byste pro pastičku, ale naneštěstí by u ní vinou 
špatné výroby chyběla jedna z výše uvedených součástí. Která součástka 
by mohla chybět, aniž by to znemožnilo chytit myš? 
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Kladívko Pružina 

Zarážka 

Příchytka 
Podložka 

Kdyby chyběla dřevěná podložka, nebylo by kam přichytit ostatní součás
ti. Kdyby chybělo kladívko, myš by mohla celou noc tančit na podložce, 
aniž by jí k ní něco přitisklo. Kdyby chyběla pružina, kladívko a podlož
ka by byly uvolněné a hlodavec by opět zůstal bez úhony. Kdyby u pasti 
nebyla příchytka nebo kovová zarážka, pružina by vystřelila kladívko, 
jakmile byste ji pustili; abyste mohl použít takovouto pasti, museli byste 
sami číhat na myš a držet past otevřenou. 

Abychom mohli plně pocítit význam závěru, že nějaký systém je ne
zjednodušitelně složitý, a tudíž nemá žádné funkční předchůdce, je třeba, 
abychom rozlišovali mezi fyzickým a pojmovým předchůdcem. Výše po
psaná past není jediný systém, který může znehybnit myš. Při jiných 
příležitostech naše rodina používá lepicí past. Alespoň teoreticky můžeme 
použít bednu podepřenou tyčí, kterou lze podtrhnout. Nebo je možné myš 
jednoduše zastřelit vzduchovkou. Toto však nejsou fyzičtí předchůdci 
standardní pasti na myši, protože je nelze darwinovsky krok za krokem 
proměnit v past s podložkou, kladívkem, pružinou, příchytkou a za
rážkou. 

Abychom si to objasnili, zamyslete se nad tímto sledem: skateboard, 
šlapací autíčko, jízdní kolo, motocykl, automobil, letadlo, tryskové letad-

53 



Darwinova černá skříňka 

lo, raketoplán. Vypadá jako přirozená posloupnost, protože představuje 
seznam předmětů, které lze všechny použít jako dopravních prostředků, 
a také proto, že jsou seřazeny podle rostoucí složitosti. Lze je pojmově 
spojit a sladit do jediné souvislé řady. Je však řekněme jízdní kolo fyzic
kým (a potenciálně darwinovským) předchůdcem motocyklu? Ne. Je pou
ze pojmovým předchůdcem. Žádný motocykl v dějinách, dokonce ani ten 
první, nebyl vyroben prostou postupnou úpravou jízdního kola. Docela 
dobře by se mohlo stát, že by si dospívající chlapec vzal v sobotu odpo
ledne staré jízdní kolo, motor ze staré sekačky na trávu a některé další 
součástky a (za několik hodin usilovné práce) by si sestavil fungující mo
tocykl. To však jen ukazuje, že lidé jsou schopni vytvářet nezjednoduši-
telně složité systémy, které již předtím znali. Aby jízdní kolo mohlo být 
předchůdcem v darwinovském smyslu, museli bychom ukázat, že moto
cykl byl postaven „četnými, postupnými, drobnými úpravami" jízdního 
kola. 

Pokusme se tedy postupným hromaděním změn vyvinout z jízdného 
kola motocykl. Dejme tomu, že by se v továrně vyráběla jízdní kola, ale 
náhodou by došlo k chybě ve výrobě. Předpokládejme dále, že kdyby tato 
chyba vedla ke zdokonalení jízdního kola, přátelé a sousedé kupujícího, 
jemuž by se takto poštěstilo, by požadovali podobná kola a továrna by 
reorganizovala výrobu, aby se daná změna stala trvalým rysem. Podobně 
jako biologické mutace by se tedy úspěšné mechanické změny opakovaly 
a šířily. Aby si však naše analogie zachovala význam pro biologii, každá 
změna může být jen drobnou úpravou, zdvojením nebo novým uspořádá
ním nějaké již dříve existující součásti a musí zdokonalovat fungování 
jízdního kola. Kdyby tedy v továrně omylem zvětšili velikost matice nebo 
zmenšili průměr šroubu, přidali do přední vidlice další kolo, nechali zad
ní kolo bez pláště, dali pedál na řídítka nebo přidali do kol další paprsky 
a kdyby některá z těchto drobných změn vedla k zlepšení jízdních vlast
ností kola, pak by si tohoto zlepšení okamžitě všimli kupující a upravená 
kola by v pravém darwinovském smyslu ovládla trh. 

Můžeme za těchto podmínek vyvinout z jízdního kola motocykl? Mů
žeme vyjít správným směrem a postupnými krůčky vyrobit pohodlnější 
sedlo, větší kola a dokonce (za předpokladu, že by zákazníci upřednos
tňovali motocykly, které budou vypadat jako jízdní kola) různými způso-
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by napodobit celkový vzhled kola. Motocykl je však závislý na zdroji 
paliva a jízdní kolo nemá nic, z čeho by bylo možné drobnými úpravami 
vyrobit nádrž na benzín. A jakou část jízdního kola by bylo možné zdvo
jit, aby z ní začal vznikat motor? / kdyby se nějakou šťastnou náhodou 
do naší továrny dostal ze sousední továrny motor ze sekačky na trávu, 
bylo by ho nutné připevnit na jízdní kolo a správným způsobem připojit 
k řetězu. Jak by to bylo možné udělat krok za krokem pomocí součástek 
jízdního kola? Továrna, která by vyráběla kola, by jednoduše nemohla 
vyrobit motocykl postupnými změnami přirozeným výběrem - „četnými, 
postupnými, drobnými úpravami" - a ve skutečnosti v dějinách není je
diný případ, kdy by ke komplexní změně výrobku došlo tímto způsobem. 

Jízdní kolo tedy může být pojmovým předchůdcem motocyklu, ale ni
koli předchůcem fyzickým. Darwinovská evoluce vyžaduje fyzické před
chůdce. 

Minimální funkce 

Až doposud jsme zkoumali otázku nezjednodušitelné složitosti jako zpo
chybnění postupné evoluce. Máme tu však pro Darwina ještě další 
problém. Můj předchozí výčet faktorů, díky nimž je past na myši nezjed
nodušitelné složitá, byl ve skutečnosti příliš obecný, protože téměř žádné 
zařízení s pěti součástkami standardní pasti na myši stejně nebude fungo
vat. Kdyby například podložka byla vyrobena z papíru, past by se roz
padla. Kdyby kladívko bylo příliš těžké, zlomilo by pružinu. Kdyby 
pružina byla příliš volná, nepohnula by kladívkem. Kdyby zarážka byla 
příliš krátká, nedosáhla by k příchytce. Kdyby příchytka byla příliš vel
ká, neuvolnila by se ve správný čas. Prostý výčet součástí je pro výrobu 
funkční pasti na myši nutný, avšak nikoli postačující. 

Aby daný systém mohl být kandidátem pro přírodní výběr, musí mít 
určitou minimální funkci: schopnost plnit daný úkol ve fyzikálně realis
tických podmínkách. Past na myši vyrobená z nevhodných materiálů by 
nesplňovala kritérium minimální funkce, ale ani složité stroje, které dělají 
to, co mají, nemusí být moc užitečné. Pro ilustraci si představte, že by 
byl sestrojen a prodáván první přívěsný lodní motor na světě. Motor by 
šel hladce - spaloval by benzín řízenou rychlostí, přenášel by sílu podél 
nápravy a otáčel by lodním šroubem - ale šroub by se otáčel rychlostí 
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jedné otáčky za hodinu. To je pozoruhodný technický výkon; konec kon
ců hořící benzín v kanystru vedle lodního šroubu jím neotáčí vůbec. Pře
sto by si takový stroj koupil jen málokdo, protože jeho výkon neodpovídá 
jeho účelu. 

Výkon může být nevhodný ze dvou důvodů. Prvním důvodem je, že 
stroj neplní svůj úkol. Rybáři uprostřed jezera ve člunu s pomalým lod
ním šroubem by se nedostali do loděnice: náhodné vodní proudy a vítr 
by člun vychylovaly ze správného směru. Druhý důvod, proč by výkon 
mohl být nevhodný, spočívá v tom, že vyšší účinnosti lze někdy dosáh
nout jednoduššími prostředky. Nikdo by nepoužil neúčinný lodní motor, 
kdyby stejně nebo lépe posloužila plachta. 

Na rozdíl od nezjednodušitelně složitosti (kde můžeme vyčíslit jednot
livé součásti) je minimální funkce někdy obtížně definovatelná. Pokud 
jedna otáčka za hodinu u lodního motoru nestačí, jak by to bylo v případě 
sta otáček? Nebo tisíce? Přesto má minimální funkce v evoluci biologic
kých struktur klíčovou roli. Například jaké minimální množství hydrochi-
nonu může dravec pocítit? Jakého zvýšení teploty roztoku si všimne? 
Kdyby si dravec nevšiml nepatrného množství hydrochinonu nebo mírné 
změny teploty, pak bychom náš dawkinsovský příběh o evoluci prskavce 
mohli zařadit vedle vyprávění o krávě, která přeskočila měsíc. Nezjedno
dušitelně složité systémy představují pro darwinovskou evoluci ošklivé 
zátarasy, přičemž potřeba minimální funkce toto dilema ještě zostřuje. 

Základní princip 

Biochemie ukázala, že jakékoli biologické zařízení, které obsahuje více 
než jednu buňku (jako například orgán nebo tkáň) nutně představuje sple
titou síť mnoha různých identifikovatelných nesmírně složitých systémů. / ta „nejjednodušší" soběstačná buňka schopná replikace dokáže v růz
ných dobách a za rozličných okolností vyrábět tisíce různých bílkovin 
a dalších molekul. Syntéza, degradace, výroba energie, replikace, udržo
vání buněčné stavby, pohyblivost, regulace, opravování, komunikace -
všechny tyto funkce se odehrávají v podstatě v každé buňce, přičemž 
každá z těchto funkcí vyžaduje sama o sobě vzájemné působení celé řady 
součástí. Protože je každá buňka takovouto spletí systémů, opakovali by
chom chybu Francise Hitchinga, pokud bychom se ptali, zda se mnoho-
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buněčné struktury mohly vyvinout darwinovsky krok za krokem. Bylo by 
to, jako bychom se ptali ne na to, zda se z jízdního kola mohl vyvinout 
motocykl, nýbrž na to, zda se z továrny na jízdní kola mohla vyvinout 
továrna na motocykly. Evoluce se neodehrává na úrovni továren; dochází 
k ní na té nejzákladnější rovině. 

Dawkinsovy a Hitchingovy argumenty selhávají, protože vůbec neho
voří o tom, co je v systémech, jimiž argumentují, obsaženo. Nejenže je 
oko nesmírně složité, ale i „světločivá skrvrna", u níž Dawkins začíná 
svou argumentaci, je sama o tobě mnohobuněčný orgán, jehož každá buň
ka je natolik složitá, že motocykl nebo televizor vypadají ve srovnání s ní 
uboze. Nejenže obranné zařízení prskavce závisí na celé řadě vzájemně 
působících součástí, ale buňky, které vyrábějí hydrochinon a peroxid vo
díku, jsou také závislé na velkém počtu součástek; buňky, které vylučují 
katalázu, jsou velice složité a svěračový sval, oddělující sběrný měchýřek 
od výbuchové komory, je systémem systémů. Vzhledem k tomuto je 
snadné Hitchingovy argumenty o úžasné složitosti prskavce setřít jako 
bezvýznamné a Dawkinsova reakce nás uspokojí jen do té chvíle, než 
začneme žádat o více detailů. 

Na rozdíl od biologických orgánů je analýza jednoduchých mechnic-
kých předmětů poměrně přímočará. Stručně jsme si ukázali, že past na 
myši je nezjednodušitelně složitá, a tak můžeme formulovat, co již víme 
- že past na myši se vyrábí jako neporušený systém. Již víme, že moto
cykl nebyl bezděčně vyroben malými, postupnými vylepšeními jízdního 
kola, a rychlá analýza nám ukazuje, že to není možné. Mechanické před
měty se nemohou reprodukovat a pozměňovat jako systémy biologické, 
ale hypotetický předpoklad srovnatelných události v imaginární továrně 
ukazuje, že mutace a reprodukce nejsou pro evoluci mechanických před
mětů hlavními překážkami. Darwinovskou evoluci blokují požadavky sa
motného vztahu mezi strukturou a funkcí. 

Analyzovat stroje je poměrně snadné, protože jejich funkce i všechny 
jejich součásti, každá matka a šroubek, jsou známy a lze je vyjmenovat. 
Je pak jednoduché rozlišit, zda jsou jednotlivé součásti pro fungování 
systému nutné. Jestliže fungování systému vyžaduje několik těsně propo
jených součástek, jde o nezjednodušitelně složitý systém a můžeme učinit 
závěr, že byl vyroben jako jeden celek. Biologické systémy lze v podstatě 
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také takto analyzovat, ale jen tehdy, pokud můžeme vyjmenovat všechny 
jejich součásti a pokud známe jejich funkci. 

V posledních několika desetiletích moderní biochemie objasnila všech
ny nebo téměř všechny součásti řady biochemických systémů. V dalších 
pěti kapitolách o několika z nich pohovořím. Ve 3. kapitole se podívám 
na fascinující strukturu zvanou „řasinka", kterou některé buňky používají 
k plavání. V další kapitole popíšu, co se děje, když se říznete do prstu 
- a ukážu, že zdánlivá jednoduchost srážení krve je ošidně složitá. Potom 
se zamyslím nad tím, jak buňky dopravují látky z jedné části buňky do 
jiné, přičemž narážejí na mnoho stejných problémů jako pošta při doru
čování balíčků. V 6. kapitole pohovořím o umění sebeobrany - samozřej
mě na buněčné úrovni. Můj poslední biochemický příklad bude v 7. 
kapitole, kde se podívám na složitý systém, který buňka potřebuje k pou
hé výrobě jednoho ze svých „stavebních kamenů". V každé kapitole budu 
uvažovat nad tím, zda se daný systém mohl postupně vyvinout podle Dar
winovy teorie a co o možné evoluci těchto systémů říká vědecká obec. 

Snažil jsem se, aby těchto pět „příkladových kapitol" bylo co možná 
srozumitelných a čtivých. Nerozebírám zde žádné pojmy, které mohou 
pochopit jen biochemici - nepíšu o ničem, co by bylo složitější než před
stava „přilepení" nebo „rozstřižení". Jak jsem však uvedl v Předmluvě, 
aby člověk mohl ocenit složitost, musí ji sám zakusit. Systémy, o nichž 
hovořím, jsou složité, protože obsahují mnoho součástí. Kniha však ne
končí žádnou zkouškou. Cílem podrobných popisů je pouze uvést vás do 
složitosti systému, nikoli vyzkoušet vaši paměť. Někteří čtenáři se jimi 
možná budou chtít prokousat, jiní je přeskočí a vrátí se k nim, až budou 
připraveni na podrobnější informace. 

Předem se omlouvám za složitost probírané látky, ale je nedílnou sou
částí myšlenky, s níž vás zde chci seznámit. Richard Dawkins může zjed
nodušovat, jak se mu zlíbí, protože chce své čtenáře přesvědčit, že 
darwinovská evoluce je „hračka". Abychom však mohli pochopit překáž
ky evoluce, musíme kousnout do kyselého jablka složitosti. 
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Kapitola třetí 

Výlet parníkem 

Bílkoviny 

Jakkoliv se to může zdát podivné, moderní biochemie prokázala, že buň
ku řídí stroje - přesněji řečeno molekulární zařízení. Stejně jako jejich 
člověkem zhotovené protějšky (např. pastičky na myši, jízdní kola či ra
ketoplány) i molekulární zařízení se mohou lišit co do složitosti - od těch 
nejjednodušších až po zařízení nesmírně složitá: samočinná, energii ge
nerující zařízení - například ve svalech; elektronická zařízení, fungující 
například v nervech, či zařízení pracující se sluneční energií - například 
při fotosyntéze. Podobná molekulární zařízení se samozřejmě skládají 
především z bílkovin, nejsou vyrobena z kovu ani z plastu. V této kapi
tole bych se rád zabýval molekulárním zařízením, které buňkám umožňu
je pohyb. Uvidíme, čeho všeho je zapotřebí, aby se buňka mohla hýbat. 

Nejprve se však musíme vypořádat s některými nezbytnými detaily. 
Abychom mohli porozumět molekulární bázi života, je nezbytné získat 
představu, jak bílkoviny fungují. Všechny, kdo by se chtěli seznámit se 
všemi podrobnostmi - jaká je struktura bílkovin, jak jim tato struktura 
umožňuje, aby byly tak nesmírně výkonné, atd. - odkazuji na různé 
učebnice a úvody do biochemie, které si lze vypůjčit v knihovně. Pro ty, 
kdo by se chtěli seznámit jen s některými důležitějšími detaily - napří
klad jak vypadají aminokyseliny, jaké jsou typy struktury bílkovin apod. 
- jsem připojil Dodatek, který je věnován bílkovinám a nukleovým kyse
linám. Zatím nám však pro naše účely postačí pouze stručný přehled zmí
něných biochemických jevů. 
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Pod pojmem bílkoviny si většina lidí představí určitou složku potravy. 
V tělech živočichů a rostlin však bílkoviny hrají velice aktivní úlohu. 
V živých tkáních jsou právě bílkoviny oním zařízením, které tvoří orga
nismy a zajišťuje chemické reakce nutné k zachování života. Například 
při získávání energie z cukrů a její přeměně na formu, kterou tělo dokáže 
využít, se jako první uplatňuje bílkovina (známá rovněž jako enzym) zva
ná hexokináza; kůže je z převážné většiny tvořena bílkovinou zvanou 
kolagen; když vám na sítnici dopadne světlo, je tu další bílkovina - rho-
dopsin, která vám umožní vidět. / z tohoto omezeného výčtu příkladů jas
ně vyplývá, že bílkoviny mají nesmírně všestranné využití. Každá 
bílkovina však může zastávat pouze jednu či několik málo funkcí: rho-
dopsin není schopen vytvářet kůži, kolagen zase nedokáže reagovat na 
světlo tak, aby z toho tělo mělo užitek. Typická buňka proto obsahuje 
tisíce a tisíce různých druhů bílkovin, aby tak mohla zastávat všechny 
činnosti nutné k zachování života. 

Bílkoviny vznikají spojováním aminokyselin do řetězců. Typický bíl
kovinný řetězec má asi 50 až 1000 článků - aminokyselin. Na každém 
místě řetězce nacházíme jednu z dvaceti různých aminokyselin. V tom se 
řetězce podobají slovům, která také mohou být různě dlouhá, vždy jsou 
však tvořena některými z 26 písmen abecedy. / v biochemii jednotlivé 
aminokyseliny často označujeme písmeny: G znamená glycin, S používá
me pro serin, H pro histidin atd. Aminokyseliny se od sebe navzájem liší 
tvarem a chemickými vlastnostmi. Tak například W je poměrně velký, 
A je naopak malý, R je nositelem kladného náboje, zatímco E je nosite
lem náboje záporného, S je rozpustný ve vodě, / je rozpustný v tuku atd. 

Představíme-li si řetěz, zdá se nám, že je ohebný, že nemá žádný pev
ně daný tvar. Avšak řetězce aminokyselin - jinak řečeno bílkoviny - mají 
zcela odlišný charakter. Bílkoviny, které v buňce zastávají určitou úlohu, 
jsou velmi přesně uspořádány, přičemž jejich stavba se může u různých 
typů bílkovin značně lišit. K uspořádání aminokyselin dochází zcela auto
maticky. Například aminokyselina nesoucí kladný náboj přitahuje záporně 
nabitou aminokyselinu, v tuku rozpustné aminokyseliny se shlukují do
hromady, aby zabránily přístupu vody, větší aminokyseliny jsou vytlačo
vány z malých prostorů apod. Dvě různé řady aminokyselin (tj. dvě různé 
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bílkoviny) mohou vytvářet struktury, které jsou tak specifické a navzájem 
odlišné asi jako francouzský klíč a lupenková pila. 

A právě určité prostorové uspořádání řetězce a přesné rozmístění růz
ných seskupení aminokyselin umožňují, aby bílkovina zastávala svou spe
cifickou funkci. (Obrázek 3-1). Je-li například úkolem jedné bílkoviny 
vázat určitou druhou bílkovinu, pak do sebe musí obě bílkoviny tvarově 
zapadat - jako ruka do rukavice. Je-li v daném místě první bílkoviny 
aminokyselina s kladným nábojem, musí mít druhá bílkovina na odpoví
dajícím místě aminokyselinu nesoucí náboj záporný; jinak by nemohlo 
dojít k vzájemnému propojení. Slouží-li daná bílkovina jako katalyzátor 
určité chemické reakce, pak tento enzym tvarově v zásadě odpovídá cílo
vé chemické látce. Má-li dojít ke vzniku vazby, aminokyseliny příslušné
ho enzymu jsou rozmístěny přesně tak, aby proběhla žádaná chemická 
reakce. Dojde-li k výrazné deformaci tvaru francouzského klíče či lupen-
kové pily, nelze nástrojů nadále užívat. Stejně tak, je-li zdeformována 
bílkovina, nemůže již plnit svou funkci. 

Počátky biochemie spadají do doby před čtyřiceti lety, kdy věda teprve 
začínala zjišťovat, jak bílkoviny vypadají. Od té doby jsme značně pokro
čili - dnes už přesně víme, jak konkrétní bílkoviny vykonávají konkrétní 
úkoly. Zjednodušeně lze říci, že buňka potřebuje k životu různé skupiny 
bílkovin; každý člen takové skupiny se podílí pouze na části určitého 
většího úkolu. Abychom nemuseli zacházet do přílišných podrobností, 
zaměřím se v této knize především na skupiny bílkovin. A teď si pojďme 
zaplavat. 

Plavání 

Představte si, že je horký letní den a vy jste se vydali na plovárnu - tro
chu se osvěžit. Natřeli jste se krémem na opalování a teď ležíte na osušce 
a pročítáte poslední číslo Výzkumu nukleových kyselin. Čekáte, až začne 
plavání pro dospělé. Když se konečně ozve dlouhé zapískání a houf až 
příliš energických dětí vyklidí bazén, nesměle smočíte palec. Pomalu se 
do překvapivě studené vody odvážíte ponořit i zbývající části těla. Ne
skočíte šipku ze skokanského prkna ani si nezahrajete pólo s mladšími 
plavci - to by se nesrovnávalo s vaší důstojností. Raději uplavete několik 
bazénů. 
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Odrazíte se od stěny, zvednete pravou ruku nad hlavu a opět ji pono
říte do vody - uděláte tempo. Během tohoto pohybu dorazí z mozku vy
pravené nervové impulsy do svalů v paži, aby zde vyvolaly přesně dané 
kontrakce. Smršťující se svaly zatáhnou za kosti a způsobí, že se kost 
pažní zdvihne a otočí. 
Obrázek 3-1 
(Nahoře) Má-li jedna bílkovina vázat druhou, jsou si tvarové přesně přizpůsobeny. (Dole) 
Enzym, jenž je katalyzátorem určité chemické reakce, uvede do určené polohy skupiny ami
nokyselin, přesně odpovídající chemické látce, kterou váže. Nůžky představují skupiny ami
nokyselin, které chemicky „vystřihnou" danou molekulu - na obrázku vyznačena světlejší 
barvou. 

Další svaly zároveň sevřou kosti prstů tak, že vaše ruka vytvoří jakousi 
misku. Následující nervové impulsy vyvolají uvolnění nebo naopak kon
trakce dalších svalů, které pohybují kostí loketní a vřetenní a ponoří ruku 
zpět do vody. Síla, kterou paže a ruka na vodu působí, vás posune vpřed. 
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Když proběhne asi polovina výše popsaných dějů, začíná stejný cyklus 
- tentokrát za účasti kostí a svalů levé paže. Nervové impulsy jsou záro
veň vyslány také k svalům dolních končetin. Ty se rovněž začínají staho
vat a uvolňovat ve stejném rytmu a pohybují kostmi nahoru a dolů. 
Neuvěřitelně rychle proplouváte vodou, když tu si náhle všimnete, že se 
vám čím dál tím hůře přemýšlí; pociťujete pálení na hrudi; přestáváte 
vidět své okolí - ačkoliv oči máte dosud otevřené. Ale ovšem - zapo
mněli jste dýchat! O prezidentu Fordovi se vyprávělo, že se nedokázal 
procházet a žvýkat při tom žvýkačku. / pro vás je zřejmě obtížné zko
ordinovat pohyby hlavy směrem k hladině a zpět s ostatními činnostmi, 
které při plavání konáte. Bez kyslíku, jenž metabolizuje pohonné látky, 
přestává mozek fungovat a brání tak vyslání vědomých nervových impul
sů do vzdálenějších částí těla. 

Dříve než ztratíte vědomí, přičemž byste museli snést ono nebetyčné 
ponížení a nechat plavčíka, aby vás vytáhl z vody, pokusíte se postavit. 
Zjistíte, že jste se ocitli v 1,5 m hluboké části bazénu a jste jen asi šest 
metrů od břehu. Abyste překonali dýchací obtíže, rozhodnete se plavat 
znak. Při tomto stylu sice pracuje většina svalů, které byly zapojeny již 
předtím při kraulu, můžete však volně dýchat, aniž by bylo nutné ko
ordinovat činnost krčních svalů se svaly ostatními. Ani tentokrát však 
problémům zcela neuniknete - nevidíte totiž, kam plavete. Samozřejmě 
vybočíte ze své dráhy a dostanete se až do těsné blízkosti hráčů vodního 
póla. Zbloudilý míč vás zasáhne přímo do hlavy. 

Abyste se od omlouvajících se hráčů dostali co možná nejdále, rozhod
nete se prostě šlapat vodu v hlubší části bazénu. Při šlapání vody jsou 
zapojeny hlavně svaly dolních končetin, čímž se vám také dostává žáda
ného procvičení. Zároveň vám při něm nehrozí žádné nebezpečí - můžete 
volně dýchat a dobře se rozhlížet. Po několika minutách však dostanete 
křeč. V hloubi vašich údů, aniž byste to tušili, jsou také zřídka užívané 
svaly, jejichž zásoba energie stačí pouze ke kratičkým výkonům, po kte
rých následuje dlouhé období klidu. Vyžadujete-li od těchto svalů déle 
trvající činnost, velmi brzy jim dojde palivo a přestanou pracovat úplně. 
Nervové impulsy se sice usilovně snaží vyvolat pohyby nezbytné k udr
žení nad vodou, avšak dojde-li k selhání svalů, jsou vaše nohy stejně 
neupotřebitelné jako pastička se zlomenou pružinou. 
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Na chvíli si odpočinete a zůstanete v klidu. Hustota objemné části va
šeho těla v oblasti pasu je naštěstí nižší než hustota vody, takže se udržíte 
nad vodou. Po několika minutách strávených pohupováním na hladině se 
křečí stažený sval uvolní. Zbylou dobu vyhrazenou plavání dospělých 
věnujete poklidnému vznášení se na hladině v hlubší části bazénu. Tak 
sice neprospějete tělu původně plánovaným cvičením, bude to však při
nejmenším příjemné - alespoň dokud se znovu neozve píšťalka a voda se 
nezačne hemžit bezpočtem malých nezbedů. 

Co je k tomu zapotřebí 

Události, k nimž došlo na plovárně, dokládají, čeho všeho je k plavání 
zapotřebí. Ukazují také, že výkonnost lze zvýšit přidáním pomocných 
systémů k základnímu plaveckému vybavení. Začneme-li u posledního 
obrazu, k pohupování na hladině stačí, aby měl předmět menší hustotu 
než voda, není třeba vyvíjet žádnou aktivitu. Schopnost udržet určitou 
část těla nad vodou, aniž by bylo nutné vyvíjet jakékoliv úsilí, je jistě 
užitečná. Avšak, vzhledem k tomu, že vznášející se předmět je pouze 
unášen proudem, nemůže se schopnost udržet se na hladině zdaleka srov
návat se skutečnou schopností plavat. 

Vybavení umožňující určovat směr (např. zrak) je při plavání také uži
tečné. Plavecké dovednosti se však nemůže vyrovnat. V našem příběhu 
by například bylo možné po určitou dobu plavat znak a urazit ve vodě 
určitou vzdálenost. Neschopnost vnímat okolí může nakonec vést k neho
dám. Přesto je však možné plavat, ať už člověk vidí nebo je slepý. 

Je zřejmé, že plavání vyžaduje energii; křečovitě stažené, nepoužitelné 
svaly způsobí okamžité selhání systému. Pokud si však vzpomínáte, než 
vám došel kyslík, dokázali jste uplavat šest metrů, a než vám další pohyb 
znemožnila křeč, podařilo se vám chvíli šlapat vodu. Přesto že velikost 
a účinnost energetických zdrojů má nepochybně vliv na vzdálenost, kte
rou plavec dokáže urazit, nejsou součástí systému plavání jako takového. 

Zamysleme se nyní nad technickými nároky plavání. Za pomocí rukou 
a nohou se dostáváte do styku s vodou, rozhrnujete ji a posunujete své 
tělo směrem kupředu. Pokud byste neměli končetiny nebo nějakou jejich 
náhradu, nedokázali byste aktivně plavat. Došli jsme tedy k závěru, že 
jednou z podmínek plavání je pádlo. Dalším požadavkem je motor nebo 
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zdroj energie, který má alespoň tolik pohonných hmot, aby vydržel ně
kolik taktů. U lidských jedinců je takovým motorem sval paže nebo nohy, 
který se střídavě stahuje a uvolňuje. Je-li sval ochromen, tělo přijde 
o svůj motor a nedokáže plavat. Poslední podmínkou je spojení mezi mo
torem a pádlem: u lidí je takovým spojením část kosti, k níž je sval při
pojen. Je-li sval od kosti oddělen, může se nadále stahovat a uvolňovat; 
avšak vzhledem k tomu, že už nepohybuje s kostí, plavání se neusku
teční. 

Mechanické příklady plovoucích systémů nalezneme velmi snadno. 
Moje nejmladší dcera má rybu na klíček - ryba vrtí ocasem, který ji 
pohání, aby se mohla neohrabaně projíždět vodou ve vaně. Ocas tedy 
funguje jako pádlo, klíčkem natažená pružina je zdrojem energie, která 
se na pádlo přenáší pomocí ojnice. Pokud by jedna z uvedených složek 
chyběla - pádlo, motor nebo spoj - ryba se ani nehne. Podobně jako 
pastička bez pružiny je i plovoucí systém bez pádla, motoru či spojovací 
části neúplný, a tudíž nefunkční. Vzhledem k tomu, že plovoucí systémy 
potřebují ke své činnosti několik dílů, považujeme je za systémy nezjed-
nodušitelně složité. 

Mějme ovšem na paměti, že se zabýváme pouze částmi, které jsou 
společné všem plovoucím systémům - tedy i těm nejprimitivnějším. Čas
to se setkáváme s mnohem složitějším vybavením. Například dceřina na-
tahovací ryba má kromě ocasu, pružiny a ojnice ještě několik převodů, 
které přenášejí energii z ojnice na ocas. Lodním šroubem poháněné pla
vidlo má celou řadu takových převodů, které postupně přenášejí energii 
motoru až ke šroubu. Na rozdíl od plavcova oka, které je od systému 
umožňujícího jeho plavání zcela odděleno, zmíněné převody jsou nedíl
nou součástí takového systému - kdybychom je odstranili, celé zařízení 
by se pomalu zastavilo. / když počet částí, z nichž se skutečná živá sou
stava skládá, mnohonásobně převyšuje ono teoretické minimální množství 
součástek, je nevyhnutelné každou jednotlivou část prověřit, abychom 
mohli určit, zda je pro fungování systému nezbytná, či nikoliv. 

Co dalšího je zapotřebí 

Prostý výčet součástek představuje minimální požadavky systému. 
V předchozí kapitole jsem vysvětlil, že pastička na myši, které nechybí 
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žádná z nepostradatelných součástek - kladívko, podložka, pružina, pří
chytka ani zarážka - ještě nemusí být funkční. Má-li například příliš krát
kou zarážku či příliš volnou pružinu, nedosáhneme žádaného efektu. 
Totéž platí i o jednotlivých částech systému umožňujícího plavání - musí 
se k sobě hodit, aby byla zajištěna alespoň minimální funkce systému. 
Pádlo patří k nepostradatelným součástkám. Je-li však příliš malé, loď se 
ve stanoveném čase nepřesune dostatečně daleko. Je-li naopak příliš vel
ké, může dojít k přílišnému namáhání ojnice či motoru a systém se 
zhroutí. Motor musí být dostatečně silný, aby dokázal pohybovat pádlem. 
Zároveň musí být seřízen, aby pracoval přiměřenou rychlostí: příliš po
malý motor by plavci neumožnil vykonat dostatečně rychlý pohyb; příliš
ná rychlost by mohla poškodit ojnici nebo pádlo. 

Avšak ani skutečnost, že systém obsahuje všechny náležité součástky 
přiměřené velikosti a síly, ještě nezaručuje, že bude fungovat. Další pod
mínku správného fungování systému - totiž nutnost řídit načasování 
a směr úderů pádla - si spíše než na příkladu šroubem poháněného 
plavidla vysvětlíme na příkladu plavce. Spadne-li do vody neplavec, bez
mocně mává rukama a nohama, což mu obvykle příliš nepomůže. Podo
bně také člověk, který se plavat teprve učí, rychle klesá ke dnu - tak jako 
moje nejstarší dcera - pokud jí pozorný tatínek neposkytne oporu. Její 
tempa jsou sice přiměřená co do velikosti a síly, dosud je však není 
schopna koordinovat a neudrží se ve vodorovné poloze, neboť se neustále 
pokouší zvedat hlavu nad hladinu. 

Zdá se, že mechanické plovoucí systémy takové těžkosti nemají. Loď 
nikdy bezmocně nemává lodním šroubem a načasování jeho otáček je 
hned od začátku plynulé a pravidelné. Takové vysvětlení však může být 
velmi ošidné. Tyto zdánlivě samozřejmé dovednosti totiž spočívají ve tva
ru lodního šroubu, v konstrukci rotoru a motoru daného plavidla. Před
stavte si kolesový parník, jehož lopatky by nebyly pěkně uspořádány 
v okrouhlém rámu lodního kolesa. Dejme tomu, že by lopatky byly upev
něny pod různými úhly a rotor by se otáčel nejprve dopředu, pak dozadu 
a nakonec ze strany na stranu. Místo vyhlídkové cesty po Mississippi by 
se takový parník vydal směrem k Mexickému zálivu, unášen a zmítán 
proudem. Lodní šroub, jehož lopatky by byly připevněny pod náhodnými 
úhly, by sice čeřil vodu, nedokázal by však pohánět plavidlo určeným 
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směrem. Zdánlivá lehkost, s jakou se mechanické systémy - na rozdíl od 
lidského neplavce - pohybují ve vodě, je tedy pouhou iluzí. Technik, 
který systém zkonstruoval, jej totiž „naučil" plavat tím, že mu umožnil, 
aby se ve vodě pohyboval správným směrem se správným načasováním 
úderů. 

Nemilosrdná příroda však nedovolí, aby organismus, který vynakládá 
mnoho energie na bezmocné plácání se ve vodě, byl ve výhodě ve srovnání 
s organismem, který si vedle něj jen tak poklidně a bez námahy pluje. 
Umí některé z buněk plavat? Pokud ano, jakých systémů k tomu využíva
jí? Jsou tyto systémy také nezjednodušitelně složité, jako například kole
sový parník na Mississippi? Mohly vzniknout postupným vývojem? 

* 
Bičík a řasinky 

Některé buňky se mohou pohybovat pomocí bičíku či řasinek. Bičík je 
zařízení, které - zjednodušeně řečeno - vypadá jako chlup a švihá jako 
bič. Může-li se bičíkem vybavená buňka volně pohybovat v kapalině, po
hání ji bičík stejným způsobem, jako veslo pohání loď. Je-li buňka sou
částí vrstvy buněk, žene bičík kapalinu podél povrchu takto ukotvené 
buňky. V přírodě se bičíky a řasinky uplatní v obou funkcích. Například 
spermie užívají bičíků k pohybu. Naproti tomu každá z nehybných 
buněk, které tvoří výstelku dýchacího ústrojí, má několik set řasinek. 
Všechny tyto řasinky švihají současně, podobně jako vesla v rukou otro
ků na římské galéře, čímž posouvají hlen vzhůru, směrem k hrtanu, aby 
mohl být vykašlán. Zároveň jsou odstraněny také částečky nečistot, na
příklad saze, které se při náhodném vdechnutí v hlenu zachytily. 

Se světlem pracující mikroskop odhalil, že některé buňky jsou pokryty 
drobnými chloupky. Objevení detailní struktury řasinky však bylo možné 
teprve díky elektronovému mikroskopu, který odhalil její složitou stavbu. 
Na několika dalších stranách se stavbu řasinek a bičíků pokusím vyložit. 

* Bičíky (lat. jlagella) jsou delší než řasinky (lat. cilie), ale základní stavbu (kromě 
bakteriálních bičíků - viz dále) mají stejnou. Proto se v této části angl. cilium 
překládá podle kontextu někdy též jako bičík - pozn. red 
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Obrázek 3-2 
(Nahoře) Příčný řez řasinky, na němž je vidět spojený dvojitý prstenec vnějších mikrotubulů, 
jednoduchý prstenec středových mikrotubulů, bílkovinné spojky a dyneinový motor. (Dole) 
Klouzavý pohyb, vyvolaný „chůzí" dyneinu po sousedním mikrotubulů, se pomocí pružné 
pojivové bílkoviny zvané nexin mění v ohyby. 

Horní obrázek je převzat z knihy D. Voeta a J. G. Voetové Biochemistry, 2. vyd. 1995, obr. 
34-77, str. 1256. Převzato se svolením. 

• Řasinka se skládá ze svazku vláken pokrytého membránou. Mem
brána řasinky (můžete si ji představit jako plastický obal) je výrůstek 
buněčné membrány, takže vnitřek řasinky je spojen s vnitřkem buňky. Při 
pozorování příčného řezu řasinky elektronovým mikroskopem je po ob-
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vodu vidět devět provazcovitých struktur. Tyto provazce se označují jako 
mikrotubuly. Bližší pohled na vysoce kvalitní fotografie prozrazuje, že 
každý z devíti mikrotubulů se ve skutečnosti skládá ze dvou spojených 
prstenců. Z dalšího pozorování vyplývá, že jeden z prstenců je tvořen 
třinácti jednotlivými prameny. Druhý prstenec, spojený s prvním, je 
utvořen z deseti pramenů. Shrneme-li to stručně, každý z devíti vnějších 
mikrotubulů řasinky je tvořen prstencem deseti pramenů, spojeným s prs
tencem z třinácti pramenů. 

Biochemické pokusy ukazují, že mikrotubuly jsou vyrobeny z bílkovi
ny zvané tubulin. V buňce se molekuly tubulinu spojují jako cihly, které 
vytvářejí válcovitý komín. Každý z devíti vnějších provazců je mikrotu-
bulus, který připomíná spojený, dvojitý komín z tubulinových cihel. Ob
rázky pořízené pomocí elektronového mikroskopu ukazují ještě dva 
provazce uprostřed řasinky. / toto jsou mikrotubuly. Zde však nejde 
o dvojité, nýbrž o jednotlivé komíny, z nichž každý je tvořen třinácti 
prameny tubulinu. 

Když jsou uvnitř buňky správné podmínky (například když se teplota 
pohybuje v určitých mezích a když koncentrace kalcia má odpovídající 
hodnotu), pak se tubulin - „cihla", z níž jsou budovány komíny - začne 
automaticky spojovat a tvořit mikrotubuly. Síly, jež spojují molekuly tu
bulinu, se do značné míry podobají těm, které skládají jednotlivý protein 
do kompaktního tvaru: kladné náboje přitahují záporné náboje, mastné 
aminokyseliny se tisknou k sobě, čímž zadržují vodu, atd. Povrch jedno
ho konce molekuly tubulinu se svým tvarem doplňuje s opačným koncem 
druhé molekuly tubulinu, takže drží pohromadě. Třetí tubulin se pak mů
že připojit ke konci druhé molekuly a tak dále. Lze si to představit na 
příkladu tuňákových konzerv. V obchodě s potravinami, kde nakupuje 
moje rodina, stojí tuňákové konzervy bezpečně jedna na druhé, protože 
jejich dno je zkosené a má stejný průměr jako jejich víčko s rovným ok
rajem. Když se do takto vyrovnaných konzerv mírně narazí, zůstanou na 
svém místě. 

Když se však dvě tuňákové konzervy postaví víčkem k sobě, a nikoli 
dnem na víčko, už nestojí tak bezpečně a běžným nárazem je lze shodit. 
Kromě toho, pokud některé neznačkové tuňákové konzervy nemají zko
sené dno, nelze je bezpečně stavět na sebe, protože jejich dno a víčko do 
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sebe nezapadají. Spojení molekul tubulinu je mnohem specifičtější než 
navršené tuňákové konzervy. Konec konců jsou v buňce tisíce různých 
bílkovin a tubulin se musí spojovat jenom s dalšími molekulami tubulinu, 
a nikoli s jakýmkoli proteinem, který mu přijde do cesty. Možná bychom 
si tedy měli tubulin představovat jako tuňákovou konzervu s deseti jehlo-
vitými výčnělky na víčku a deseti jamkami na dně, které svým rozmístě
ním přesně odpovídají výčnělkům na víčku. Žádnou tuňákovou konzervu 
teď nelze náhodně postavit na sebe s jinými konzervami. 

Rozvineme-li náš příklad s tuňákem, dejme tomu, že několik výčnělků 
má konzerva také ze strany a ty odpovídají jamkám umístěným téměř, 
i když ne zcela přesně naproti. Pak bychom mohli spojovat konzervy také 
vedle sebe, a protože důlky nejsou úplně přesně proti výčnělkům, kdyby
chom spojili více konzerv, nakonec by kolem dokola vytvořily uzavřenou 
smyčku. Skládáním jednotlivých smyček na sebe (po naprostém smísení 
našich metafor) bychom nakonec vytvořili stavbu podobnou komínku 
z našich tuňákových konzerv. 

Přestože je tubulin schopen samostatně se spojovat do mikrotubulů, 
mikrotubuly se neshlukují bez pomoci jiných proteinů. Existuje pro to 
pádný důvod: mikrotubuly mají v buňce řadu úkolů. K většině z nich 
jsou třeba samostatné mikrotubuly. Pro jiné úkoly (včetně řasinkovitého 
pohybu) jsou však zapotřebí svazky mikrotubulů. Mikrotubuly jsou tedy 
rozmístěny jednotlivě, asi jako tyčinky u mikáda, pokud nejsou pro určitý 
úkol spojeny do svazků. 

Na elektronových mikrofotografiích řasinky je vidět několik různých 
typů spojníků, které spojují jednotlivé mikrotubuly (viz obr. 3-2). Působí 
zde bílkovina, která jako můstek spojuje dva samostatné mikrotubuly 
uprostřed řasinky. Z každého dvojitého mikrotubulů také do středu řasin
ky vyčnívá příčný výběžek. Celá struktura je zakončena knoflíkovitým 
útvarem, nazývaným hlavička výběžku. A konečně bílkovina zvaná nexin 
navzájem spojuje sousední vnější dvojité mikrotubuly. 

Dva další výčnělky zdobí každý z obvodových mikrotubulů; nazývají 
se vnější rameno a vnitřní rameno. Biochemická analýza ukázala, že tyto 
výčnělky obsahují bílkovinu zvanou dynein. Dynein patří do třídy protei
nů označovaných jako mechanochemické proteiny, které v buňce fungují 
jako nepatrné motory, pohánějící mechanický pohyb.• 
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Jak řasinka funguje 

Znát strukturu složitého stroje a vědět, jak funguje, jsou dvě odlišné věci. 
Mohli bychom otevřít kapotu u auta a celý den fotit motor, ale snímky 
nám samy o sobě neposkytnou jasnou představu o fungování jednotlivých 
jeho součástek. Abychom mohli zjistit, jak něco funguje, musíme to ro
zebrat a znovu sestavit, přičemž v různých bodech tohoto procesu je tře
ba prověřovat, zda již došlo k obnovení funkce. Ani to nám nemusí 
přinést jasnou představu o fungování daného stroje, ale dozvíme se ales
poň, jaké jeho součástky jsou nezbytně nutné. Základním postupem bio
chemie v tomto století je rozebírání molekulárních systémů a jejich 
opětovné sestavování. Tento postup přinesl nesmírný pokrok v poznat
cích o fungování buňky. 

• Pokusy tohoto druhu poskytly biochemikům klíče k pochopení způ
sobu fungování řasinky. První klíč pochází z izolované řasinky. Příroda 
se laskavě postarala o to, aby řasinky bylo možno od buněk oddělit ener
gickým protřepáváním. Při protřepávání jsou čistě ulamovány výčnělky, 
a když se roztok nechá rotovat vysokou rychlostí (přičemž se velké, těžké 
částice usazují rychleji než malé, lehké částice), lze ve zkumavce získat 
roztok pouhých řasinek. Když řasinky zbavíme jejich membrány a pak 
jim dodáme chemickou formu energie zvanou ATP, budou pokračovat ve 
svém charakteristickém bičíkovitém pohybu. Tento výsledek ukazuje, že 
motor, který pohání pohyb řasinek, sídlí v řasince samotné - a nikoli 
uvnitř nyní nepřítomné buňky. Dalším klíčem je, že poté, co se odstraní 
dyneinová ramena, ale zbytek řasinky se ponechá netknutý, řasinka je 
ochromena, jakoby v posmrtné ztuhlosti. Když ztuhlé řasince znovu do
dáme čerstvý dynein, umožníme tak obnovení pohybu. Zdá se tedy, že 
motor řasinky je obsažen v dyneinových ramenech. 

Další experimenty přinesly ještě více klíčů. Existují enzymy (zvané 
proteázy), které mají schopnost rozmělňovat jiné bílkoviny a rozkládat je 
na aminokyseliny. Když se malé množství proteázy krátkou dobu dodává 
do roztoku obsahujícího řasinky, proteáza rychle rozřízne nexinové spoj
níky na okraji struktury. Zbytek řasinky zůstane beze změny. Proteáza 
rychle útočí na tyto spojníky proto, že nexinové spojníky nejsou na rozdíl 
od ostatních bílkovin řasinky pevně zformovány; představují volné, pruž-
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né řetězce. Protože jsou volné, proteáza je může rozříznout stejně rychle, 
jako lze nůžkami rozstříhnout papírovou stuhu. (Pevně zformované bíl
koviny proteáza rozřezává asi tak stejně rychle, jako nůžky stříhají knížku 
v měkké vazbě.) 

Proteázy biochemikům umožnily uvidět, jak může řasinka fungovat 
bez nexinových spojníků. Co odstranění těchto spojníků způsobí? Možná 
by řasinka mohla docela dobře fungovat i bez nich nebo by se dostala do 
stavu posmrtné ztuhlosti, jako tomu bylo po odstranění dyneinových ra
men. Ve skutečnosti se neděje ani jedno, ani druhé. Místo toho udělala 
řasinka bez spojníků něco nečekaného. Když byla řasince dodána bioche
mická energie, místo aby se ohnula, prudce se rozpletla. Jednotlivé mik
rotubuly se začaly posouvat jeden po druhém podobně, jako se při 
vytahování antény u rádia po sobě posouvají jednotlivé její části. Délka 
řasinky se tak prodloužila téměř desetkrát. Na základě tohoto výsledku 
biochemici usoudili, že motor byl v chodu, protože něco muselo pohánět 
jednotlivé mikrotubuly. Také dospěli k závěru, že nexinové spojníky jsou 
potřebné udržování řasinky pohromadě, když se snaží ohnout. 

Tyto klíče vedly k vytvoření modelu fungování řasinky (viz obr. 3-2). 
Představte si několik komínků postavených z pevně spojených tuňáko
vých konzerv. Tyto komínky jsou propojeny povolenými dráty. K jedno
mu komínku je připevněn motorek s ramenem, které vyčnívá ven a drží 
se jedné tuňákové konzervy ze sousedního komínku. Rameno motoru tlačí 
druhý komínek dolů a posunuje ho podél prvního. Tím, jak se komínky 
posunují podél sebe navzájem, povolený drát se začne natahovat, až se 
zcela napne. Když rameno motoru zatlačí víc, napětí drátu přinutí ko
mínky k ohybu. Nyní si tento příměr převeďme do oblasti biochemie. 
Dyneinová ramena na jednom mikrotubulu se drží druhého, sousedního 
mikrotubulu, přičemž dynein používá energii ATP k „chůzi" po svém 
sousedovi. Dané dva mikrotubuly tak začnou klouzat jeden po druhém. 
Za nepřítomnosti nexinu by takto mohly klouzat, dokud by se od sebe 
neoddělily; proteinové příčné vazby však sousedním mikrotubulům umož
ňují klouzat jen na krátkou vzdálenost. Když se pružné nexinové spojníky 
prodlouží na svou mez, další chůze dyneinu přinutí nexinové spojníky 
zatáhnout za mikrotubuly. Zatímco dynein pokračuje v chůzi, napětí na-
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růstá. Naštěstí jsou mikrotubuly do určité míry pružné, takže se klouzavý 
pohyb, vyvolaný dyneinem, promění v ohyby.• 

Nyní se na chvíli zastavme, abychom si mohli zopakovat fungování řa-
sinky a zamyslet se nad tím, co z něho vyplývá. Jaké součásti jsou nutné 
k tomu, aby řasinka mohla fungovat? Pohyb řasinek určitě vyžaduje mik
rotubuly; jinak by se zde nemělo co posunovat. Kromě toho vyžaduje 
motor, jinak by mikrotubuly řasinky ležely ztuhlé a bez hnutí. Navíc tu 
jsou zapotřebí spojníky, které tahají za sousední prameny a proměňují 
klouzavý pohyb v ohyby, čímž brání rozpadu celé této stavby. Všechny 
tyto součásti jsou nutné k vykonávání jedné funkce - řasinkového pohy
bu. Podobně jako past na myši nefunguje, chybí-li jí některá základní 
součástka, ani pohyb řasinek nemůže existovat bez mikrotubulů, spojova
cích součástek a motorů. Můžeme tedy konstatovat, že řasinka je neuvě
řitelně složitá a představuje obrovskou hromadu písku vhozeného do 
stroje jejího údajného postupného darwinovského vývoje. 

Skutečnost, že řasinka je nezjednodušitelně složitá, by nikoho neměla 
překvapovat. Na začátku této kapitoly jsme viděli, že plovoucí systém 
potřebuje pádlo, které je v kontaktu s vodou, motor či zdroj energie a ně
jaký spojovací článek mezi těmito dvěma součástmi. Všechny systémy, 
které se pohybují pádlováním - počínaje rybičkou na hraní mé dcery až 
po lodní šroub - přestávají fungovat, jakmile některá z jejich základních 
součástí chybí. Mikrotubuly jsou pádla, jejichž povrch je ve styku s vo
dou a tlačí proti ní. Dyneinová ramena jsou motory, které dodávají sílu 
nutnou k pohybu celého systému. Nexinová ramena jsou spojovací zaří
zení, která přenášejí sílu motoru z jednoho mikrotubulů na sousední.2 

Složitost řasinky a dalších plovoucích systémů je vnitřně obsažena 
v samotném úkolu. Nezávisí na tom, jak je daný systém velký nebo malý, 
zda má uvádět do pohybu buňku nebo loď. Aby mohl pádlovat, potřebuje 
několik součástí. Otázkou je, jak bičík a řasinky vznikly. 

Cesta vedoucí oklikou 
Někteří evoluční biologové - jako například Richard Dawkins - mají vel
mi bujnou fantazii. Poskytnete-li jim nějaký výchozí bod, téměř vždy se 
jim podaří vymyslet nějakou historku, jak se asi mohl vámi zvolený or-
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ganismus vyvinout. Takovéto nadání sice může mít značný význam, je to 
však zároveň dvojsečná zbraň. Ačkoliv jsou takto nadaní lidé schopni 
odhalit pravděpodobné cesty, jimiž se evoluce mohla ubírat a které ostat
ní přehlédli, mají také sklon nebrat na vědomí maličkosti a překážky, 
které by do jejich scénáře nezapadaly. Věda ovšem nemůže ignorovat 
závažné detaily - na úrovni molekul mohou totiž všechny „detaily" hrát 
rozhodující úlohu. Chybí-li molekule matice nebo šroub, celý systém se 
zhroutí. Vzhledem k tomu, že bičík je rovněž nezjednodušitelně složitý, 
nevede k jeho vzniku žádná přímá, pozvolná cesta. Při líčení vývoje řa
sinek tedy musíme předvídat zdlouhavou cestu s mnoha oklikami, vedou
cí pravděpodobně přes různé přizpůsobování částí, které původně sloužily 
k jiným účelům. Zkusme si tedy představit, jaká cesta asi vedla ke vzniku 
řasinky. Využijeme při tom již dříve existujících částí buňky. 

Začněme třeba s mikrotubuly. Můžeme je najít u mnoha buněk, kde 
obvykle slouží jako pouhé výztuže, jako trámy, které podpírají tělo buň
ky. Navíc se i mechanochemické proteiny podílejí na dalších funkcích 
buňky, jako je například přeprava nákladu z jednoho konce buňky na 
druhý. Je známo, že mechanochemické proteiny (molekulové motory) 
cestují podél mikrotubulů a používají je jako cestičky, po nichž se dostá
vají z jednoho bodu na druhý. Nepřímý argument ve prospěch evoluce 
by mohl předpokládat, že v určitém okamžiku se několik mikrotubulů 
spojilo dohromady, například aby posílily nějaký konkrétní tvar buňky. 
Poté mohly mechanochemické proteiny, které normálně putovaly po mik-
rotubulech, náhodně získat schopnost tlačit do dvou sousedních mikrotu
bulů a vyvolávat tak mírné ohyby, které nějakým způsobem napomáhaly 
přežití oganismu. Drobnými úpravami pak postupně vznikl bičík, jak ho 
nacházíme v dnešních buňkách. 

Takovýto scénář sice může znít lákavě, ale jsou v něm opominuty ně
které důležité podrobnosti. Na otázku, kterou si u tohoto nepřímého scé
náře musíme klást, nemají mnozí evoluční biologové dostatek trpělivosti. 
Zní totiž: Ale jak to bylo přesně? 

Například dejme tomu, že byste si chtěli vyrobit past na myši. Ve své 
dílně byste možná měli dřívko od nanuka (na plošinku), péro ze starých 
hodin a kus železa (na kladívko) v podobě páčidla, látací jehlu na zarážku 
a uzávěr od láhve, který byste chtěli použít jako příchytku. Bez rozsáh-
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lých úprav by však tyto součásti funkční past na myši nesestavily, a za
tímco by probíhaly úpravy, nemohly by jako past fungovat. Díky svým 
předchozím funkcím jsou špatně uzpůsobeny v podstatě pro jakoukoli no
vou úlohu v rámci nějakého složitého systému. 

V případě řasinky narážíme na obdobné problémy. Změněná bílko
vina, která by se náhodně přichytila na mikrotubuly, by zablokovala 
jejich funkci jako přepravních cest. Bílkovina, která by libovolně pospo
jovala mikrotubuly, by narušila tvar buňky - podobně, jako kdybychom 
nahodile pospojovali nosné trámy budovy. Spojník, který by zpevňoval 
mikrotubulové svazky jako podpěry, by měl na rozdíl od pružného ne-
xinového spojníku sklon zbavovat je pružnosti. Neregulovaný mechano-
chemický protein, který by se nově vázal na mikrotubuly, by od sebe 
odděloval mikrotubuly, které by měly být těsně u sebe. Vznikající řasinka 
by nebyla na povrchu buňky. Pokud by nebyla na povrchu, vnitřní tep by 
mohl buňku narušit; i kdyby však na povrchu buňky byla, mechanoche-
mické proteiny by pravděpodobně nestačily na to, aby zajistily pohyb 
řasinky. A i kdyby se řasinka pohybovala, neohrabaný záběr by ještě 
buňku nemusel uvést do pohybu. A pokud by se buňka nehýbala, šlo by 
o neregulovaný pohyb, který by spotřebovával energii, aniž by naplňoval 
nějakou potřebu buňky. Než by se vznikající řasinka mohla stát pro buň
ku přínosem, bylo by nutno překonat ještě desítky dalších obtíží. 

Někdo to přece musí vědět 

Řasinka je fascinující útvar, který upoutává vědce z mnoha oborů. Regu
lace její velikosti a stavby zajímá biochemiky; dynamika jejího energetic
kého rázu fascinuje biofyziky; vyjádření mnoha samostatných genů, které 
kódují její součásti, upoutává pozornost molekulárních biologů. Řasinky 
zkoumají i lékaři, protože jsou důležité také z lékařského hlediska: vy
skytují se u některých infekčních mikroorganismů a při dědičné nemoci 
zvané cystická fibróza dochází k zanášení řasinek v plicích. Rychlý elek
tronický průzkum odborné literatury ukazuje, že během posledních něko
lika let bylo napsáno více než tisíc statí, v jejichž názvu byly řasinky 
nebo podobné slovo. Tímto tématem se zabývaly statě v téměř všech 
hlavních biochemických časopisech, včetně Science, Nature, Proceedings 
of the National Academy of Sciences, Biochemistry, Journal of Biological 
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Chemistry, Journal of Molecular Biology, Cell a řady dalších. V posled
ních několika desetiletích bylo o řasinkách uveřejněno přibližně deset ti
síc statí. 

Vzhledem k tomu, že o řasinkách existuje tak rozsáhlá literatura, že 
jsou předmětem zájmu v tak různých oborech a že za základ veškeré mo
derní biologie je tak všeobecně prohlašována evoluční teorie, člověk by 
očekával, že vývoj řasinky bude tématem značného počtu článků v odbor
né literatuře. Také bychom očekávali, že i když některé podrobnosti bu
dou obtížněji vysvětlitelné než jiné, celkově by věda měla mít dosti 
dobrou představu o tom, jak se řasinka vyvinula. Přechodná stadia, jimiž 
pravděpodobně prošla, obtíže, na které mohla narazit v raných fázích své 
existence, možné cesty, jimiž se těmto obtížím vyhnula, výkonnost před
pokládané vznikající řasinky jako plovoucího systému - to všechno jistě 
bylo důkladně prozkoumáno. Za posledních dvacet let se však pouhé dva 
články byť jen pokusily navrhnout model evoluce řasinky, který bere 
v úvahu skutečné mechanické činitele. A co hůř, tato dvě pojednání se 
neshodla ani v otázce celkové cesty, kterou se tato evoluce mohla ubírat. 
Ani jeden z článků nehovoří o klíčových kvantitativních podrobnostech 
ani o případných potížích, které mohly mechanické zařízení, jako je řa
sinka nebo past na myši, rychle vyřadit z provozu. 

První stať, jejímž autorem je T. Cavalier-Smith, se objevila r. 1978 
v časopisu BioSystems. Článek se nesnaží předložit realistický, kvantita
tivní model ani jednoho kroku vývoje řasinky v buněčné linii, kde tato 
struktura původně nebyla. Místo toho maluje obraz význačných událostí, 
které se podle autorových představ musely odehrát během vývoje řasinky. 
Tyto domnělé kroky jsou popisovány větami typu: „bičíky jsou tak slo
žité, že jejich vývoj musel sestávat z mnoha kroků"; „domnívám se, že 
bičíky původně nemusely být pohyblivé, nýbrž že šlo o tenká prodloužení 
buňky"; „organismy se vyvinuly s velice rozmanitou stavbou axonem" 
a „je pravděpodobné, že mechanismy fofotaxe [pohyb ke světlu] se vyvi
nuly současně s bičíkem". 

Citované úryvky mají příchuť neurčitých květnatých popisů typických 
pro evoluční biologii. Vzhledem k nedostatku kvantitativních podrobností 
- práce postrádá jakékoli výpočty a odborné odhady, založené na údajné 
přechodové struktuře, nakolik jednotlivé změny zdokonalovaly schopnost 
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organismu plavat - nás tento příběh k pochopení skutečného vzniku řa-
sinky nikterak nepřibližuje. 

Dovolte mi rychle dodat, že autor (známý vědec, který význačnou mě
rou přispěl k rozvoji buněčné biologie) neměl v úmyslu, aby jeho článek 
byl chápán jako návrh realistického modelu; pouze se v něm snažil vy
provokovat ostatní. Doufal, že příslibem svého modelu, jakkoli nejasně 
sestaveného, podnítí další pracovníky k tomu, aby vyzáblou kostru oba
lily masem. Takováto provokace může vědě poskytnout významnou služ
bu. Na neštěstí na tomto modelu v následujících letech nikdo nestavěl. 

Druhá stať, kterou o devět let později napsal maďarský vědec Eors 
Szathmary a která také vyšla v časopisu BioSystems, se prvnímu článku 
v mnohém podobá. Szathmary je obhájcem myšlenky, kterou zastává 
Lynn Margulisová, že řasinky vznikly, když se plovoucí bakterie zvaná 
„spirocheta" náhodně přichytila k eukaryontní buňce.5 Tato myšlenka na
ráží na značný problém, protože spirochety se pohybují pomocí mecha
nismu (popíšeme si ho později), který se naprosto liší od pohybu řasinek. 
Představa, že se jedno vyvinulo z druhého, je podobná, jako kdybych si 
myslel, že se rybička na hraní mé dcery může darwinovským způsobem 
krok za krokem změnit v parník na Mississippi. Margulisová sama se 
mechanickými podrobnostmi nezabývá; stačí jí hledat obecně podobné 
rysy u některých součástí řasinek a bakteriálních plovoucích systémů. 
Szathmary se pokusil jít trochu dál a skutečně probrat mechanické potíže, 
které bylo nutno v tomto scénáři překonat. Jeho článek (podobně jako 
Cavalier-Smithův) je však nutně pouze květnatým líčením, které vědecké 
obci předkládá k dalšímu rozpracování nehotový model. Ani jemu se ne
podařilo podnítit sebe samého či jiné k takovéto práci, ať již na experi
mentální nebo teoretické rovině. 

Margulisová a Cavalier-Smith se v nedávných letech střetávaly v tis
ku. Oba poukazují na nesmírné trhliny v modelu jeden druhého a oba 
mají pravdu. Osudové však je, že ani jedna strana nedoplnila svůj model 
o žádné mechanické podrobnosti. Bez podrobností je daná diskuse nevě
decká a neplodná. Vědecká obec oba příspěky většinou opomíjí; ani jeden 
z těchto článků nebyl od svého uveřejnění citován více než hrstkou dal
ších vědců. 
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Množství vědeckých výzkumů prováděných v minulosti i v součas
nosti na řasinkách - a velký pokrok v našem pochopení fungování řasin
ky, k němuž došlo za posledních několik desítek let - vedly mnoho lidí 
k předpokladu, že pokud oni sami nevědí, jak se řasinka vyvinula, musí 
to vědět někdo jiný. Průzkum odborné literatury je však usvědčuje 
z omylu. Neví to nikdo. 

Bakteriální bičík 
My lidé máme sklon k dosti vysokému smýšlení o sobě a tento postoj 
může zkreslovat naše vnímání biologického světa. Obzvláště náš přístup 
k tomu, co je v biologii vyšší a nižší, co je vyspělý organismus a co 
primitivní organismus, přirozeně začíná předpokladem, že vrcholem pří
rody jsme my sami. Tento předpoklad lze obhajovat poukazem na vůdčí 
postavení člověka a také filozofickými argumenty. Nicméně pokud by ji
né organismy mohly mluvit, uvedly by pádné argumenty pro svou vlastní 
nadřazenost. Do této kategorie paří i bakterie, které často považujeme za 
nejprimitivnější formy života. 

Některé bakterie se pyšní úžasným zařízením pro plavání, bičíkem, 
které u složitějších buněk nemá obdoby.8 R. 1973 bylo zjištěno, že ně
které bakterie plavou pomocí rotace svých bičíků. Bakteriální bičík tedy 
funguje jako lodní šroub - na rozdíl od řasinek nebo eukaryontního bičí
ku, které fungují spíše jako vesla. 

• Stavba bakteriálního bičíku (obr. 3-3) se naprosto liší od stavby 
řasinky. Bičík je dlouhé vlasovité vlákno zapuštěné v buněčné membráně. 
Vnější vlákno se skládá z jediného typu bílkoviny, zvaného „flagelin". 
Flagelinové vlákno představuje lopatkovitý povrch, který je při plavání 
ve styku s kapalinou. Na konci flagelinového vlákna u povrchu buňky se 
vlákno vydouvá. Právě zde je vláknou připojeno k rotorovému pohonu. 
Pojivový materiál zde tvoří tak zvaná „háčková bílkovina". Vlákno bak
teriálního bičíku na rozdíl od řasinky neobsahuje žádný mechanochemic-
ký protein; když vlákno oddělíme od buňky, nehybně pluje ve vodě. 
Motor, který otáčí šroubovitým vláknem, tedy musí být umístěn někde 
jinde. Pokusy ukázaly, že se nachází v místě ukotvení vlákna (tzv. bazál-
ním tělísku - pozn. překl.), kde je elektronovým mikroskopem vidět ně-
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kolik kroužkovitých struktur. Otáčivá povaha bičíku má jasné, nevyhnu
telné důsledky, jak to je uvedeno v jedné populární učebnici biochemie: 

[Otáčivý motor bakterií] musí mít tytéž mechanické součásti jako jiné otá
čivé motory: otáčející se rotor a nehybný stator. 

Rotor byl na obrázku 3-3 identifikován jako M-kroužek a stator jako 
S-kroužek.G 

Rotorová povaha bakteriálního bičíku byla překvapivým, nečekaným ob
jevem. Na rozdíl od jiných systémů, které vyvolávají mechanický pohyb 
(například svalů), bakteriální motor nepoužívá přímo energii, která je 
skladována v nějaké „přepravní" molekule, jako je například ATP. Místo 
toho k pohybu bičíku využívá energii vyrobenou tokem kyseliny skrze 
bakteriální membránu. Požadavky motoru založeného na tomto principu 
jsou dosti složité a jsou předmětem aktivního výzkumu. Již byla navžena 
řada modelů, jak by tento motor mohl vypadat, a ani jeden z nich není 
jednoduchý. (Jeden takový model je na obrázku 3-3, aby čtenář mohl 
získat alespoň nějakou představu o předpokládané složitosti motoru.) 

Všeobecná odborná literatura o bakteriálním bičíku je stejně bohatá 
jako literatura o řasinkách a během let byly na toto téma napsány tisíce 
článků. Není to překvapivé; bakteriální bičík je fascinující biofyzikální 
systém a bičíkovité bakterie jsou důležité z lékařského hlediska. Evoluční 
literatura však i zde úplně chybí. Ačkoli se nám říká, že se na veškerou 
biologii musíme dívat čočkami evoluce, žádný vědec dosud neuveřejnil 
model, který by vysvětloval postupný vývoj tohoto neobyčejného mole
kulárního mechanismu. 

Bakteriální bičík používá mechanismus pádlování. Proto musí splňovat 
stejné požadavky jako ostatní takovéto plovoucí systémy. Protože se bak
teriální bičík musí skládat nejméně ze tří součástí - pádla, rotoru a mo
toru - je nezjednodušitelně složitý. Postupný vývoj bakteriálního bičíku, 
stejně jako řasinky, tedy čelí mamutím obtížím. 
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Obrázek 3-3 
(Nahoře) Nákres bakteriálního bičíku, znázorňující vlákno, háček a motor uložený ve vnitřní 
a vnější buněčné membráně a buněčné stěně. (Dole) Jeden navrhovaný model fungování otá
čivého motoru, poháněného kyselinou. Nákres ukazuje vnitřní složitost motoru, o níž v textu 
nehovoříme. 

Horní nákres z učebnice Voetových, obr. 3r-84, str. 1259. Spodní nákres z knihy Caplana, 
S. R. a Kara-Ivanova, M. (1993), obr. 9A, str. 138. Převzato se svolením. 
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A je to ještě horší 

Výše jsem uvedl, že řasinka obsahuje tubulin, dynein, nexin a několik 
dalších pojivových bílkovin. Kdybyste je však vstříkli do buňky, která 
není opatřena řasinkami, funkční řasinku by nesestavily. K tomu, aby 
v buňce vznikla řasinka, je zapotřebí mnohem více. Důkladná biochemic
ká analýza ukazuje, že řasinka obsahuje přes dvě stě různých druhů bíl
kovin; skutečná složitost řasinky je výrazně větší, než jak jsme dosud 
uvažovali. Všechny důvody této složitosti nejsou dosud jasné a čeká je 
další experimentální zkoumání. K dalším úkolům, pro něž tyto bílkoviny 
mohou být potřebné, však patří připojení řasinky k základní struktuře 
uvnitř buňky, úprava pružnosti řasinky, řízení načasování pohybů a po
sílení řasinkové membrány. 

Bakteriální bičík potřebuje ke svému fungování kromě již uvedených 
bílkovin ještě asi čtyřicet dalších proteinů. Ani zde nejsou přesné úlohy 
jednotlivých bílkovin známy, ale patří k nim signály k zapínání a vypí
nání motoru, proteiny, které bičíku umožňují pronikat buněčnou mem
bránou a buněčnou stěnou, bílkoviny, které pomáhají celou strukturu 
sestavit, a proteiny, které řídí výrobu bílkovin, z nichž se bičík skládá. 

Shrneme-li to, když biochemici začali zkoumat zdánlivě jednoduché 
struktury, jako jsou řasinky a bičíky, objevili zarážející složitost s desít
kami a stovkami přesně vytvořených součástek. Je velice pravděpodobné, 
že řada součástí, o nichž jsme zde nehovořili, je nutná pro fungování 
jakékoli řasinky v buňce. Jak počet požadovaných součástí narůstá, ná
ročnost postupného sestavování tohoto systému se prudce zvyšuje a prav
děpodobnost nepřímých scénářů klesá. Darwin vypadá stále ztracenější. 
Nový výzkum rolí pomocných bílkovin nemůže nezjednodušitelně složitý 
systém zjednodušit. Radikálnost tohoto problému nelze zlehčovat; jen by 
se tím zhoršil. Darwinovská teorie vznik řasinky a bičíku ani trochu ne-
objasnila. Nesmírná složitost plovoucích systémů nás tlačí k názoru, že 
ho možná neobjasní nikdy. 

S narůstajícím počtem systémů, které se vzpírají vysvětlením na zákla
dě postupného vývoje, se před námi stále více rýsuje potřeba nového 
druhu vysvětlení. Řasinky a bičíky ovšem zdaleka nejsou jedinými prob
lémy pro darwinismus. V další kapitole se podívám na biochemickou slo
žitost, která se skrývá za zdánlivou jednoduchostí srážení krve. 
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Goldbergovy kreslené 
filmy a srážení krve 

Nedělní vysílání pro děti 

Jméno Rube Goldberga, slavného tvůrce animovaných filmů, který svými 
nesmyslnými vynálezy bavil celou Ameriku (viz obrázek 4-1), je dosud 
součástí naší kultury, přestože jeho nositel jaksi zmizel z dohledu. Já sám 
jsem se s jeho vynálezy setkal už jako dítě při sledování nedělního vy
sílání pro děti. Vždy jsem se těšil především na Bugs Bunny show. 
K mým oblíbeným hrdinům patřil také chvástavý kohout Foghorn Leg-
horn. Vzpomínám si na mnoho epizod, v nichž byl Foghorn Leghorn 
nucen dělat chůvu nějakému bystrému malému kuřátku se silnými brýle
mi, zatímco jeho maminka (obvykle bohatá vdova) obstarávala nákupy. 
Foghorn nakonec začne jít kuřátku na nervy a to se rozhodne pomstít. 
V další scéně pak rozčilené kuře vidíme, jak na kusu papíru načrtává 
nějaké rovnice. Tak se dozvídáme, že se jedná o neobyčejně inteligentní 
kuřátko (konec konců, sestavování rovnic už vyžaduje dosti značnou in
teligenci) a že pomsta, propracovaná do nejmenších podrobností, bude 
připravena velmi vědeckým způsobem. 

O několik záběrů později se už nic netušící Foghorn klidně prochází, 
když tu náhle na zemi spatří jednodolarovou bankovku (nebo nějakou 
jinou návnadu) a zvedne ji. Bankovka však byla provázkem připevněna 
k tyči, o kterou byl opřen míč. Jakmile se pohne dolarem, připevněný 
motouz shodí tyč a míč se začíná kutálet někam pryč, zatímco Foghorn 
jen nechápavě zírá. Míč pak spadne ze srázu a trefí zvednuté rameno 
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připravené houpačky. Tak je do vzduchu vystřelen kámen obalený smir
kovým papírem, který na své cestě vzduchem zažehne ze srázu vyčníva
jící zápalku. Ta podpálí rozbušku děla, které následné vystřelí. Padající 
dělová koule přistane na okraji trychtýře (zde si všimněme jediného mož
ného selhání v celém plánu), několikrát obkrouží jeho hranu a propadne 
dolů. Jakmile vypadne ven, zasáhne páku, jež spustí kotoučovou pilu. Ta 
přeřízne lano, které původně podpíralo a zvedalo sloup telefonního vede
ní. Sloup se začne pomalu kácet a Foghorn Leghorn si až příliš pozdě 
uvědomí, že celá ta fascinující podívaná se týká i jeho. Dá se na útěk, 
špička sloupu ho však udeří do hlavy a zatluče do země jako kolík. 

Když se nad tím na chvíli zamyslíme, zjistíme, že Goldbergovo zaří
zení je nezjednodušitelně složité. Jedná se o systém složený z několika 
vzájemně propojených částí, jež se všechny podílejí na jeho základní 
funkci, přičemž odstranění kterékoliv z nich způsobí, že systém přestane 
pracovat. Na rozdíl od nezjednodušitelně složitých systémů, o nichž jsme 
hovořili v předchozích kapitolách (pastička na myši, řasinky a bičíky 
bakterií), Goldbergův systém není celistvým zařízením, jehož jednotlivé 
části by vyvíjely sílu současně, jedna proti druhé. Spíše se skládá z jed
notlivých součástek, které plní svou funkci popořadě, jedna po druhé. 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé součásti Goldbergova systému jsou od 
sebe odděleny v prostoru a čase, jen jediná z nich (sloup telefonního ve
dení) splní hlavní účel zařízení (udeří oběť do hlavy). Složitost systému 
tím však není nikterak umenšena, neboť bylo zapotřebí všech jeho sou
částí, aby byl úder doručen ve správný čas na správné místo. Nebýt 
mechanismů, které pád sloupu způsobily, Foghorn by se pod ním mohl 
procházet třeba celý den, aniž by se mu cokoliv přihodilo. 

Stejně jako lze chytit myš na lep místo do mechanické pastičky, exis
tují i jiné systémy, s jejichž využitím lze Foghornu Leghornovi zasadit 
zdrcující ránu. Mohli bychom například použít baseballovou pálku nebo 
porazit sloup sekerou, dokud by pod ním Foghorn stál. Také bychom 
místo sloupu mohli zvolit atomovou bombu nebo přivázat od návnady 
vedoucí provázek přímo k brokovnici. Ani o jednom z těchto náhradních 
systémů však nelze prohlásit, že je v souladu s Darwinovou teorií před
chůdcem Goldbergova zařízení. Představme si například, že by provázek 
spojoval dolarovou bankovku přímo s dělem, které by kohouta odstřelilo, 
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jakmile by se dotkl návnady. Darwinovská přeměna tohoto jednoduchého 
systému ve složité zařízení, jaké popisuje Goldberg, by vyžadovala, aby 
se dělo postupně přemísťovalo, obracelo různými směry, aby se od něj 
odvázal provázek, připevnil se k tyči a přidalo se další příslušenství. Za 
těchto okolností by však systém nebyl po většinu času provozuschopný. 
Postupná přeměna v souladu s Darwinovou teorií je tedy zcela vylou
čena. 

Goldbergovy přístroje mají u diváků vždy značný úspěch. S nadšením 
sledují, jak aparát funguje, a dokáží ocenit humor, s jakým autor vyna
kládá značné úsilí, vynalézavost a důvtip k dosažení velmi pošetilého cí
le. Někdy je však složitého zařízení užito k dosažení důležitého cíle. 
V takovém případě sice utichne smích, obdiv k dokonalé souhře jednot
livých částí však zůstává. 

Moderní biochemie při zkoumání života na úrovni molekul objevila 
celou řadu takových goldbergovských systémů. V biochemii jsou ovšem 
provázek, tyč, míč, houpačka, kámen, smirkový papír, zápalka, rozbuška, 
dělo, dělová koule, trychtýř, pila, lano a sloup telefonního vedení nahra
zeny bílkovinami s prapodivnými názvy, jako například „předchůdce 
tromboplastinu krevní plazmy" nebo „kininogen s vysokou molekulovou 
hmotností". Systémy se však neliší, pokud se týká vnitřní vyváženosti 
a detailně propracovaného chodu celého mechanismu. 

O krabicích mléka a říznutí do prstu 
Když Charles Darwin šplhal po skalách v souostroví Galapág a pronásle
doval zdejší pěnkavy, jistě se mu čas od času přihodilo, že se řízl do prstu 
nebo si odřel koleno. Mladý dobrodruh si asi sotva všiml malého pramínku 
krve, který z rány vytékal. Neohrožený badatel věděl, -že bolest k životu 
neodmyslitelně patří a chceme-li něčeho dosáhnout, musíme ji trpělivě 
snášet. 

Krvácení nakonec ustalo a rána se zhojila. / kdyby si toho Darwin 
všiml, nebylo by mu to nic platné. Sotva by totiž mohl vyspekulovat, co 
v jeho těle vlastně probíhá. Poznatky, které měl k dispozici, by nestačily 
ani na to, aby se mohl dohadovat, že existuje nějaký mechanismus srážení 
krve. Molekulární struktura života měla být teprve objevena - až za více 
než sto let. Darwin byl jistě velkým vzdělancem a novátorem, avšak ni-
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kdo nedokáže předpovědět budoucnost - zvláště ne do všech rozhodují
cích detailů. 

Krev má velmi pozoruhodné vlastnosti. Dojde-li k narušení nádoby, 
která obsahuje tekutinu - například krabice mléka či cisterny převážející 
benzín - kapalina začne vytékat ven. Rychlost odtékání záleží na hustotě 
kapaliny (javorový sirup bude unikat pomaleji než třeba alkohol), nako
nec však každá tekutina zcela opustí nádobu. Nebrání jí v tom žádný 
aktivní proces. Naproti tomu, utrpí-li úraz živý tvor, obvykle krvácí pou
ze malou chvíli, dokud proud krve nezastaví sraženina. Ta nakonec ztvrd
ne a rána se zahojí. Většina z nás považuje srážení krve za naprostou 
samozřejmost, a tudíž mu často ani nevěnujeme pozornost. Biochemický 
výzkum však prokázal, že se jedná o neobyčejně složitý systém, skláda
jící se ze stovek vzájemně se ovlivňujících bílkovin. Nepřítomnost či po
škození kterékoliv z jeho četných složek způsobí selhání systému: krev 
se nesrazí v pravý čas nebo na správném místě. 

Některé činnosti nepřipouštějí možnost pochybení. Například já mám 
při cestování letadlem největší strach z přistání. Většina obav pramení 
z představy, že se letadlo musí vyhnout domům a stromoví, které se často 
nacházejí v bezprostřední blízkosti letiště, jakož i z vědomí, že se letadlo 
musí zastavit dříve, než dojede na konec přistávací dráhy. Před několika 
lety dostalo smyk letadlo přistávající na letišti La Guardia. Vyjelo z při
stávací dráhy a zabilo několik lidí. Zdá se, že novinové titulky se často 
zabývají leteckými haváriemi, které se odehrají nedaleko přistávací drá
hy. Já osobně bych se cítil bezpečněji, kdyby všechny přistávací dráhy 
měřily alespoň třicet kilometrů místo necelých dvou. 

Přistání letadla je pouze jedním příkladem systému, který musí fungo
vat neobyčejně přesně, aby nedošlo k neštěstí. / bratři Wrightové měli se 
správným přistáním spoustu starostí. Stačí dosednout příliš brzy nebo na
opak příliš pozdě či špatně odhadnout výšku, a letadlo i cestující se ocit
nou ve velkém nebezpečí. Představte si však, o co náročnější by bylo, 
kdyby měl přistání provést autopilot! Srážení krve, které vyžaduje na
prostou přesnost, ovšem řídí autopilot. Je-li krevní oběh, za normálních 
okolností neustále udržovaný pod tlakem, porušen, krevní sraženina se 
musí utvořit rychle, jinak by živočich vykrvácel. Dojde-li ke srážení 
v nesprávný čas nebo na nesprávném místě, sraženina ucpe krevní oběh, 
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stejně jako při infarktu či mozkové mrtvici. Krevní sraženina samozřejmě 
musí krvácení zcela zastavit. Je tedy nevyhnutelné, aby rána byla utěsně
na v celém rozsahu. Srážení se ovšem musí omezit pouze na zraněné 
místo, jinak by došlo ke ztuhnutí celého krevního oběhu, což by živočicha 
usmrtilo. Z uvedených údajů vyplývá, že srážení krve musí být velmi 
pečlivě regulováno, aby se sraženina tvořila pouze na určeném místě 
a jen tehdy, vyžadují-li to okolnosti. 

Záplatování 

Na několika následujících stranách vám představím několik desítek bílko
vin - hráčů, kteří se účastní hry zvané srážení krve - přičemž se sezná
míme i s tím, jakou kdo zastává úlohu. Podobně jako členové sportovních 
týmů i někteří z našich hráčů mají prapodivná jména. Netrapte se, pokud 
vám název či úloha bílkoviny rychle vyklouzne z paměti - učit se nazpa
měť maličkosti rozhodně není účelem výkladu. (Názvy a souvislosti jsou 
navíc přehledně zakresleny v obrázku 4-3.) Mým záměrem je spíše pře
hledně vyložit, jak srážení krve probíhá, abyste si sami mohli učinit před
stavu o složitosti celého procesu a rozhodnout, zda mohl vzniknout na 
základě postupného vývoje. 

• 2 až 3 procenta bílkoviny obsažené v krevní plazmě (plazma je to, 
co zbyde po odstranění červených krvinek) tvoří bílkovina zvaná fibrino-
gen. Tato bílkovina tvoří nerozpustné vláknité útvary, z nichž se krevní 
sraženina sestává. Fibrinogen je však pouze potenciálním materiálem 
k vytvoření sraženiny. Podobně jako sloup telefonního vedení v příběhu 
o Foghornu Leghornovi je i fibrinogen zbraní, jež teprve čeká, až bude 
vypuštěna. Většina ostatních bílkovin, které se na srážení krve podílejí, 
řídí načasování a umístění sraženiny. Tím se rovněž podobají příkladu, 
jenž jsme převzali z kresleného filmu: všechny součástky - s výjimkou 
sloupu telefonního vedení - byly zapojeny, aby řídily pád sloupu. 

Molekula fibrinogenu sestává ze tří párů nestejných bílkovinných ře
tězců. Elektronová mikroskopie prokázala, že molekula fibrinogenu má 
přibližně tvar prutu s dvěma uzlovitými výčnělky na každém konci a jed
ním uprostřed. Podobá se tedy vzpěračské čince, která má uprostřed tyče 
jedno závaží navíc. 
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Za normálních okolností je fibrinogen rozpuštěn v plazmě tak, jako je 
v mořské vodě rozpuštěna sůl. Jen si tak pokojně pluje a stará se o své, 
až do doby, kdy říznutí či jiné zranění způsobí krvácení. V tom okamžiku 
další bílkovina, zvaná trombin, odštěpí několik malých částí ze dvou ze 
stávajících tří párů bílkovinných řetězců fibrinogenu. Na povrchu takto 
upravené bílkoviny - nyní se nazývá fibrin - jsou obnažena „lepkavá" 
místa, která byla dříve pokryta částmi odštěpenými trombinem. „Lepka
vá" místa přesně odpovídají stejným úsekům dalších molekul fibrinu. 
Tvarově si odpovídající úseky tak umožňují sdružování velkého počtu 
molekul fibrinu, podobně jako v případě tubulinu a tuňákových konzerv 
ve třetí kapitole. Tak jako sdružené molekuly tubulinu nevytvářejí nepra
videlné útvary, nýbrž jakýsi komín, ani molekuly fibrinu se neseskupují 
náhodně. Vzhledem ke svému tvaru utvoří dlouhá vlákna, která se různě 
překříží a (podobně jako se do rybářské sítě chytí ryba) vytvoří bílkovin
né sítivo, v němž se zachycují krvinky. Tak vzniká počáteční sraženina 
(obrázek 4-2). Sítivo pokryje značně velký prostor při minimální spotře
bě bílkoviny; kdyby se vytvořil pouhý nahodilý shluk, bylo by k ucpání 
stejného prostoru potřeba nesrovnatelně větší množství bílkoviny. 

Obrázek 4-2 
Červená krvinka zachycená v sítivu fibrinových vláken krevní sraženiny. 

Manfred Kage/ Peter Arnold Inc. 
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Trombin, jenž z molekuly fibrinogenu odštěpí několik částí, se podobá 
kotoučové pile z příběhu o Foghornu Leghomovi. Stejně jako pila totiž 
uvádí do pohybu konečnou fázi řízeného procesu. Co by se však stalo, 
kdyby kotoučová pila pracovala nepřetržitě, kdyby neexistovaly všechny 
ostatní kroky, které vedly k jejímu spuštění? V tom případě by pila oka
mžitě přeřízla lano zdvihající sloup telefonního vedení - mnohem dříve, 
než by se Foghorn přiloudal do jeho blízkosti. Podobně také, kdyby je
dinými bílkovinami, které se na srážení krve podílejí, byly trombin a fib-
rinogen, celý proces by byl zcela neovladatelný. Trombin by rychle 
přeměnil veškerý fibrinogen na fibrin; v krevním oběhu by se tak utvořila 
obrovská sraženina a ucpala by ho. Živočich by pak - na rozdíl od našich 
hrdinů z kresleného filmu - rychle uhynul. Aby předešel takovému ne
šťastnému konci, musí organismus regulovat aktivitu trombinu. 

Kaskáda 
•Tělo běžně uchovává enzymy (bílkoviny, které jsou katalyzátory che

mických reakcí, jakou je i rozštěpení fibrinogenu) v neaktivní formě pro 
další použití. Neaktivní forma enzymu se nazývá proenzym. Obdrží-li 
tělo signál, že je někde zapotřebí některého z enzymů, aktivuje příslušný 
proenzym, aby tak získalo zralý enzym. Jako tomu je při přeměně fibri
nogenu na fibrin, i proenzymy jsou často aktivovány tím, že se od nich 
odštěpí část blokující určitou kritickou oblast. Tento postup je častý na
příklad u enzymů zažívacího ústrojí. Velké množství látky tak lze ucho
vat v neaktivní formě jako proenzym, jenž je bleskurychle aktivován, 
naskytne-li se další nestrávené sousto. 

Také trombin se nejprve vyskytuje v neaktivní formě jako protrombin. 
Dokud není aktivován, protrombin nedokáže štěpit fibrinogen a živočich 
je tak zachráněn před hromadným, neregulovatelným srážením, jež by mu 
přivodilo jistou smrt. To náš problém ovšem neřeší. Nebude-li Goldber-
gova kotoučová pila aktivována, sloup telefonního vedení se sice nezřítí 
v nepravý čas, nedojde-li však k jejímu spuštění vůbec, nikdy lano ne-
přeřízne, a sloup tudíž nepadne ani v pravý čas. Kdyby se tedy na srážení 
krve podílely pouze fibrinogen a protrombin, byl by na tom náš živočich 
dost špatně. Kdyby se poranil, protrombin by pouze bezmocně proplouval 
kolem fibrinogenu a zvíře by zatím vykrvácelo. Vzhledem k tomu, že 
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protrombin nedokáže štěpit fibrinogen na fibrin, je zapotřebí ještě dalšího 
faktoru, který by protrombin aktivoval. 

Čtenáři už je zřejmě jasné, proč se pochody vedoucí k srážení krve 
označují jako kaskáda. Jedná se o systém, v jehož rámci jedna složka 
aktivuje druhou, ta aktivuje třetí atd. Jelikož se výklad stává stále složi
tějším, pomůže čtenáři, bude-li zároveň sledovat obrázek 4-3. 
Obrázek 4-3 
Kaskáda pochodů vedoucích k srážení krve. Bílkoviny uvedené běžným písmem se podílejí 
na vytváření krevní sraženiny; bílkoviny, jejichž názvy jsou vytištěny kurzívou, se podílejí 
na zamezení vzniku, zabránění šíření a odstranění krevní sraženiny. Šipky, které končí příč
nou čarou, označují bílkoviny, jež zamezují vzniku, zabraňují šíření či odstraňují krevní 
sraženinu. 
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Bílkovina zvaná Stuartův faktor štěpí protrombin a přemění jej na aktivní 
formu - trombin. Ten dále štěpí fibrinogen na fibrin a vzniká krevní sra-
ženina. Jak už asi tušíte, Stuartův faktor, protrombin a fibrinogen bohu
žel nejsou jedinými bílkovinami, jež se na srážení krve podílejí. Kdyby 
tomu tak bylo, Stuartův faktor by okamžitě spustil kaskádu pochodů a veš
kerá krev v organismu by se přeměnila ve sraženinu. Stuartův faktor tudíž 
také existuje v neaktivní formě, kterou je třeba nejprve aktivovat. 

V tomto bodě dochází v našem scénáři k malé změně. Stuartův faktor, 
byť v aktivované formě, nedokáže aktivovat protrombin. Smícháme-li ve 
zkumavce Stuartův faktor a protrombin, můžeme je tak nechat delší do
bu, než za jakou by i velké zvíře stačilo vykrvácet, aniž by vznikl trom
bin. Z toho plyne, že ke zvýšení aktivity Stuartova faktoru je zapotřebí 
další bílkoviny, zvané akcelerin. Teprve uvedená dvojice - akcelerin 
a aktivovaný Stuartův faktor - štěpí protrombin natolik rychle, aby zra
něnému zvířeti pomohl. V tomto kroku tedy potřebujeme dvě různé bíl
koviny k aktivaci jediného proenzymu. 

Ovšem akcelerin je zpočátku rovněž v neaktivní formě, zvané proakce-
lerin. (Ach jo!) A co jej aktivuje? Trombin! Jak jsme však viděli, trombin 
se v kaskádě pochodů nachází níže než proakcelerin. Když tedy trombin 
řídí vznik akcelerinu, je to, jako kdyby vnučka řídila vznik vlastní babič
ky. Přesto se však zdá, že vzhledem k velmi pomalému tempu štěpení 
protrombinu Stuartovým faktorem, v krevním oběhu se vždy nachází ur
čité nepatrné množství trombinu. Srážení krve je tedy pochodem autoka-
talytickým, neboť bílkoviny v kaskádě pochodů urychlují produkci většího 
množství téže bílkoviny. 

U tohoto bodu se na chvíli zastavíme. Bylo totiž zjištěno, že protrom
bin, tak jak jej buňka produkuje, nelze přeměnit na trombin, dokonce ani 
tehdy, jsou-li přítomny aktivované formy Stuartova faktoru a akcelerinu. 
Protrombin musí být nejprve upraven (na obrázku 4-3 není modifikace 
zobrazena). Deset z jeho aminokyselinových zbytků - nazýváme je zbyt
ky glutamátové (Glu) - se musí přeměnit ve zbytky gama-karboxygluta-
mátové (Gla). V zásadě to je, jako když vložíme horní čelist lebky na 
čelist dolní. Pouze v této úplné sestavě se čelist může zakousnout do zvo
leného objektu; bez dolní částí by k tomu dojít nemohlo. V případě pro
trombinu se Gla zbytky „zakousnou" do vápníku - váží jej. Uvedené 
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spojení protrombinu umožní, aby se vázal na stěnu buňky. Pouze takto 
upravený, neporušený komplex protrombinu a vápníku, vázaný na mem
bránu buňky, může reagovat s aktivovaným Stuartovým faktorem a akce-
lerinem za vzniku trombinu. 

K modifikaci protrombinu nedochází náhodou. Stejně jako prakticky 
všechny biochemické reakce i ona musí být katalyzována specifickým en
zymem. Kromě enzymu však přeměna Glu na Gla vyžaduje přítomnost 
ještě jedné složky: vitaminu K. Vitamin K není bílkovina. Spíše se jedná 
o malou molekulu, podobnou 11-cis-retinalu (popsanému v první kapito
le), který je nepostradatelný v procesu vidění. Tak jako puška potřebuje 
střelivo, i enzym, jenž přeměňuje Glu na Gla, potřebuje vitamin K, aby 
mohl fungovat. Na úloze vitaminu K při srážení krve je dokonce založen 
jeden typ jedu na krysy. Tento umělý jed se jmenuje „warfarin" (zkráce
no z Wisconsin Alumni Research Fund, který má podíl na zisku z prode
je) a byl vyvinut tak, aby jej příslušný enzym považoval za vitamin K. 
Daný enzym pak v přítomnosti warfarinu není schopen modifikovat pro
trombin. Pozře-li krysa potravu otrávenou warfarinem, protrombin už ne
může být dále upravován ani štěpen a postižené zvíře prostě vykrvácí. 

Zdá se, že jsme ve výkladu zatím mnoho nepokročili. Nyní se musíme 
vrátit zpět a zkoumat, čím je aktivován Stuartův faktor. Ukazuje se, že 
je aktivován dvěma různými způsoby - nazývají se vnitřní a vnější dráha. 
Vnitřní dráha se nazývá podle toho, že všechny její bílkoviny jsou obsa
ženy v krvi; v případě vnější dráhy se některé bílkoviny nutné pro sráže
ní vyskytují ve tkáních. Nejprve pojednáme o vnitřní dráze. (Sledujte, 
prosím, obrázek 4-3.) 

Je-li živočich zraněn, na povrch buněk v okolí rány se váže bílkovina 
zvaná Hagemanův faktor. Takto vázaný Hagemanův faktor dále štěpí bíl
kovina zvaná HMK. Vzniká aktivovaná forma Hagemanova faktoru, která 
okamžitě převádí další bílkovinu, zvanou prekalikrein, do její aktivní po
doby, zvané kalikrein. Kalikrein pak spolu s HMK urychluje aktivaci vět
šího množství Hagemanova faktoru. Aktivovaná forma Hagemanova 
faktoru společně s HMK přeměňuje další bílkovinu, zvanou PTA, na její 
aktivní formu. Aktivovaná forma PTA společně s další bílkovinou - kon-
vertinem (viz níže) - na oplátku mění bílkovinu zvanou Christmasův fak
tor do její aktivní podoby. A konečně aktivovaný Christmasův faktor 
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společně s antihemofilním faktorem (jenž je sám aktivován trombinem, 
způsobem podobným aktivaci proakcelerinu) aktivuje Stuartův faktor. 

Podobně jako dráha vnitřní i vnější dráha představuje kaskádu pocho
dů. Vnější dráha se počíná v okamžiku, kdy se bílkovina zvaná prokon-
vertin změní na konvertin působením aktivovaného Hagemanova faktoru 
a trombinu. Za přítomnosti další bílkoviny, tak zvaného tkáňového fak
toru, přemění konvertin Stuartův faktor do jeho aktivní podoby. Tkáňový 
faktor se však vyskytuje pouze na vnější straně buňky, která obvykle 
nepřichází do styku s krví. Pochody vnější dráhy se tedy spouštějí jen při 
takovém zranění, kdy krev přijde do styku s tkání. (Zranění samotné zde 
hraje stejnou úlohu jako Foghorn Leghorn při zvedání dolarové bankov
ky. Spouští celý mechanismus, ke kaskádě vyvolaných pochodů však ne
patří.) 

Vnitřní a vnější dráha mají několik styčných bodů. Hagemanův faktor, 
aktivovaný v rámci pochodů vnitřní dráhy, může přeměnit prokonvertin, 
jenž náleží k dráze vnější. Konvertin pak může v rámci vnitřní dráhy 
pomáhat aktivované formě PTA aktivovat Christmasův faktor. Trombin 
může uvádět do pohybu obě větve kaskády tím, že aktivuje antihemofilní 
faktor, který je spolu s aktivovanou formou Christmasova faktoru nezbyt
ný pro aktivaci Stuartova faktoru, jakož i tím, že aktivuje prokonver
tin. • 

Dokáže-li se člověk prokousat výkladem o srážení krve, patrně zatouží po 
jasných a jednoduchých příkladech mechanismů z Goldbergových filmů. 

Společné rysy a rozdíly 
Mezi vymyšleným strojem z příběhu Foghorna Leghorna a mezi skuteč
ným mechanismem srážení krve existují některé pojmové rozdíly, které 
ještě podtrhují značnou složitost tohoto biochemického mechanismu. Nej
důležitějším rozdílem je, že kaskáda pochodů vedoucích ke strážení se 
musí v určitém okamžiku zastavit - dříve, než v se srazí všechna krev 
v organismu (tímto bodem se budeme zabývat jen krátce). Dalším rozdí
lem je, že kaskáda pochodů se rozděluje na dvě dráhy. Teoreticky tedy 
existují dva způsoby, jak může ke srážení dojít. Dosud není jasné, je-li 
některá z obou drah pro organismus důležitější. Většinu pokusů týkají
cích se srážení krve je totiž velmi nesnadné provést. Některé bílkoviny 
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- zvláště ty, které se podílejí na pochodech hned na počátku kaskády - se 
v krvi vyskytují pouze v nepatrném množství. Například 400 litrů krve 
obsahuje přibližně jen tři setiny gramu antihemofilního faktoru. Kromě 
toho je často velmi obtížné rozlišit, čím je která látka aktivována, zvláště 
v počáteční fázi, kdy vznikající látky zpětnou vazbou zajišťují produkci 
ještě většího množství počátečních, další látky aktivujících bílkovin. 

Mezi zařízením z Foghornova příběhu a srážením krve však existuje 
i určitá podobnost: v obou případech se jedná o nezjednodušitelně složitý 
systém. Necháme-li stranou úvodní fázi před rozdělením kaskády na dvě 
dráhy (tato fáze ještě není objasněna do všech podrobností), celý mecha
nismus přesně odpovídá definici nezjednodušitelně složitého systému. 
Jedná se tedy o jediný systém, složený z několika na sebe vzájemně pů
sobících částí, jež se podílejí na jeho základní funkci, přičemž odstranění 
kterékoliv z částí způsobí okamžité selhání systému. Úkolem mechanismu 
je vytvořit na správném místě a v pravý čas nepropustnou bariéru, která 
by zamezila vytékání krve z porušené cévy. Jednotlivé součásti systému 
(od rozdělení na dvě dráhy) jsou: fibrinogen, protrombin, Stuartův faktor 
a proakcelerin. Jako je každá ze součástí Foghornova zařízení určena 
pouze k tomu, aby zajistila včasný pád sloupu telefonního vedení, 
i všechny bílkoviny podílející se na kaskádě pochodů slouží pouze jedi
nému účelu, kterým je vytvoření krevní sraženiny. Chybí-li však která
koliv ze součástí systému, mechanismus nefunguje a krev se nesráží. 

Existují i jiné způsoby, jak zastavit krvácení, nelze však říci, že by se 
jednalo o vývojové předchůdce uvedené kaskády. Tělo například dokáže 
zúžit cévy v okolí rány, což rovněž pomůže zastavit krvácení. Kromě 
toho existují tak zvané krevní destičky, které se hromadí v okolí poraně
ného místa, čímž pomáhají ucpání menších ran. Uvedené systémy se však 
nemohou postupným vývojem změnit v popsaný mechanismus srážení kr
ve, stejně jako se lepem natřená vějička nemůže přeměnit v mechanickou 
pastičku na myši. 

Nejjednodušší mechanismus vyvolávající srážení krve, jaký si lze 
představit, by se mohl skládat z jediné bílkoviny, která by se náhodně 
hromadila, kdykoliv by došlo k poranění organismu. Takový systém lze 
přirovnat ke zcela podříznutému sloupu telefonního vedení, který by ne
jistě balancoval a jehož pád by vyvolaly až záchvěvy půdy způsobené 
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blížícími se kroky Foghorna Leghorna. Vlivem dalších faktorů - napří
klad větru - by se však sloup mohl skácet už v okamžiku, kdy by kohout 
ještě nebyl nablízku. Navíc by ani nebylo možné namířit sloup do urči
tého směru (například směrem k návnadě), kde by se měl Foghorn s nej
větší pravděpodobností vyskytovat. Podobně také zjednodušený systém 
srážení krve by se mohl spustit v nevhodnou dobu, což by znamenalo 
zbytečné plýtvání bílkovinou a navíc by mohlo dojít k náhodnému po
škození. Ani jeden z uvedených zjednodušených „systémů" by tedy ne
splňoval požadavek minimální funkčnosti. V obou případech však není 
problematický sám poslední krok (padající sloup či utvoření sraženiny), 
nesnadná je spíše regulace celého systému. 

Lze si představit mechanismus srážení krve, který je o něco jednodušší 
než systém skutečný. Řekněme, že by Stuartův faktor poté, co byl akti
vován zbytkem kaskády, obešel trombin a sám by okamžitě přeměnil fib-
rinogen na fibrin. / když vynecháme otázku regulace a správného 
načasování vzniku sraženiny, můžeme bez dlouhého přemýšlení říci, že 
ani takovýto poněkud zjednodušený mechanismus se na základě postup
ného vývoje nemůže změnit ve složitější, plně funkční systém. Kdy
bychom do zmíněného systému postrádajícího trombin vložili novou 
bílkovinu, způsobili bychom buď okamžité spuštění mechanismu, což by 
vedlo k rychlé smrti celého organismu, nebo by nedošlo vůbec k ničemu. 
Pak by ovšem nebyl důvod, aby byl systém zvolen v rámci přírodního 
výběru. Vzhledem k povaze kaskády by každá nová bílkovina musela být 
regulována. Ke každému novému stupni kaskády by hned od začátku mu
sel přibýt také proenzym a aktivující enzym, který by proenzym v pravý 
čas a na správném místě aktivoval. Vzhledem k tomu, že každý stupeň 
kaskády se skládá hned z několika neoddělitelných částí, je nezjednodu-
šitelně složitý nejen celý systém srážení krve, ale i každý jednotlivý stu
peň kaskády. 

Myslím, že tuto stránku mechanismu srážení krve lze přirovnat k ná
mořnímu průplavu. Panamský průplav umožňuje lodím překonat úzkou 
šíji oddělující Tichý oceán od Karibského moře. Pevnina je zde výše než 
hladina moře. Voda ve zdymadle zvedne plavidlo na určitou úroveň a loď 
tak může nějakou dobu pokračovat v plavbě. Další zdymadlo ji vyzdvihne 
ještě o něco výše a zdymadla na druhém konci průplavu jí opět umožní 
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klesnout až na úroveň mořské hladiny. Každé zdymadlo je vybaveno vra
ty, která zadrží vodu, když loď stoupá či klesá. Je zde také výpustný 
otvor nebo čerpadlo, které zdymadlo vyprazdňují nebo naopak plní. Kaž
dé zdymadlo musí mít jak vrata, tak i čerpadlo - jinak by nefungovalo. 
Lze tedy říci, že každé ze zdymadel v průplavu je nezjednodušitelně slo
žité. Podobně také při srážení krve musí každý ze stupňů kaskády obsa
hovat jak proenzym, tak i samostatný enzym, který jej aktivuje. 

Ještě nejsme u konce 
• Jakmile srážení jednou začalo, co jej zastaví, aby se nesrazila veškerá 
krev v organismu? Existuje několik způsobů, jak omezit proces srážení 
na poraněnou oblast. (Znovu se, prosím, podívejte na obrázek 4-3). Nej
prve v plazmě obsažená bílkovina zvaná antitrombin váže aktivní (niko
liv však neaktivované) formy většiny bílkovin kaskády, přičemž je zbaví 
účinnosti. Antitrombin je sám o sobě poměrně málo aktivní, dokud 
nezačne vázat látku zvanou heparin. Heparin se vyskytuje v buňkách 
a v neporaněných cévách. Další možností, jak sraženinu omezit na pora
něné místo, je působení proteinu C. Poté, co se tato bílkovina aktivuje 
trombinem, zbavuje účinnosti akcelerin a aktivní formu antihemofilního 
faktoru. A konečně další bílkovina, zvaná trombomodulin, vyčnívá 
z membrán na povrchu buněk vnitřní výstelky cév. Trombomodulin váže 
trombin, čímž snižuje jeho schopnost štěpit fibrinogen, a zároveň zvyšuje 
jeho schopnost aktivovat protein C. 

Když se sraženina vytvoří, je dosti křehká. Když se do poraněné ob
lasti něčím narazí, může se sraženina snadno porušit a krvácení se obno
ví. Aby se tomu zabránilo, má tělo způsob, jak sraženinu po jejím 
vytvoření posílit. Nahromaděný fibrin je „spojován" aktivovaným protei
nem označovaným jako FSF (fibrin stabilizující faktor), který vytváří 
chemické příčné vazby mezi různými molekulami fibrinu. Poté, co dojde 
k uzdravení rány, je však nutné nakonec sraženinu odstranit. Protein na
zývaný plazmin působí jako nůžky, které mají vystřihovat fibrinové sra
ženiny. Naštěstí fibrin nepůsobí na fibrinogen. Plazmin však nemůže 
působit příliš rychle, protože jinak by rána neměla dostatek času na to, 
aby se mohla uzdravit úplně. Proto se nejdříve vyskytuje v neaktivní for
mě označované jako plazminogen. Proměnu plazminogenu v plazmin 

97 



Darwinova černá skříňka 

urychluje protein zvaný t-PA. Existují ještě další proteiny, které řídí roz
pouštění sraženiny, mimo jiné a2-antiplazmin, který se váže na plazmin 
a brání mu ničit fibrinové sraženiny.• 

Stroj, který v kresleném seriálu zneškodnil Foghorna Leghorna, byl klí
čově závislý na přesném seřízení, načasování a struktuře mnoha součástí. 
Kdyby byl provázek upevněný k dolarové bankovce příliš dlouhý nebo 
kdyby bylo dělo špatně namířené, celý systém by selhal. Stejně tak je 
kaskáda srážení krve zcela závislá na načasování a rychlosti jednotlivých 
reakcí. Daný živočich by mohl ztvrdnout, kdyby trombin aktivoval pro-
konvertin v nesprávný čas; mohl by vykrvácet, kdyby proakcelerin nebo 
antihemofilní faktor byly aktivovány příliš pomalu. Daný organismus by 
zmizel v propadlišti dějin, kdyby trombin aktivoval protein C mnohem 
rychleji, než by aktivoval proakcelerin, nebo kdyby antitrombin zbavoval 
účinnosti Stuartův faktor tak rychle, jako byl utvořen. Kdyby byl plazmi-
nogen aktivován ihned po vytvoření sraženiny, rychle by sraženinu roz
pustil, čímž by celý proces zmařil. 

Vytváření, omezování, posilování a odstraňování krevní sraženiny je 
integrovaný biologický systém, takže problémy s jeho jednotlivými sou
částmi mohou způsobit jeho celkové selhání. Nedostatek některých faktorů 
srážení krve nebo tvorba defektních faktorů často vede k vážným zdravot
ním potížím nebo k úmrtí. Příčinou nejběžnější formy hemofilie je nedo
statek antihemofilního faktoru, který pomáhá aktivovanému Christmasovu 
faktoru při přeměně Stuartova faktoru do jeho aktivní podoby. Nedostatek 
Christmasova faktoru je druhou nejběžnější formou hemofilie. Vážné zdra
votní potíže se mohou dostavit také tehdy, jsou-li defektní jiné proteiny 
podílející se na srážení krve, i když tyto případy nejsou tak běžné. Krvá-
civé choroby jsou také průvodním jevem nedostatku FSF, vitamínu K nebo 
a2-antiplazminu, které nejsou přímo zapojeny do procesu srážení krve. 
Kromě toho nedostatek proteinu C způsobuje výskytem četných nepatřič
ných sraženin smrt v kojeneckém věku. 

Přesouvání 

Mohl se tento nesmírně složitý systém vyvinout podle darwinovské teo
rie? Někteří vědci vynaložili značné úsilí s cílem zjistit, jak se mechanis-
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mus srážení krve mohl vyvinout. V další části uvidíte, jaké objasnění 
krevní srážlivosti je zavedené v odborné vědecké literatuře. Nejdříve se 
však zaměříme na několik podrobností. 

Na počátku šedesátých let bylo zjištěno, že některé proteiny obsahují 
sekvence aminokyselin, které se podobají sekvencím jiných proteinů. Na
příklad dejme tomu, že by prvních deset aminokyselin v jedné proteinové 
sekvenci bylo ANVLEGKIIS a u druhého proteinu by to bylo ANLLD-
GKIVS. Tyto dvě sekvence si jsou podobné na sedmi pozicích a odlišné 
na třech pozicích. U některých proteinů mohou být sekvence podobné na 
více než stech aminokyselinových pozicích. S cílem objasnit podobnost 
dvou bílkovin byla vytvořena teorie, že v minulosti došlo nějakým způ
sobem k duplikaci určitého genu a postupem času se u těchto dvou 
exemplářů téhož genu nahromadily změny (mutace) jejich sekvencí. Za 
nějaký čas tak údajně vznikly dvě bílkoviny, jejichž sekvence byly podob
né, ale ne totožné. 

Thajský král se jednou zeptal mudrců na přísloví, které by se hodilo 
na každou situaci. Jejich návrh zněl: „I to pomine." / v biochemii exis
tuje jedno takové rčení: „Je to složitější, než se zdá." V polovině sedm
desátých let se ukázalo, že geny se mohou vyskytovat po úsecích. To 
znamená, že část DNA, která kóduje levou část proteinu, může být 
v rámci řetězce oddělena od částí, které kódují prostředek, a ty se mohou 
vyskytovat odděleně od DNA, jež kóduje pravou část. Bylo to, jako kdy
byste si ve slovníku vyhledali slovo karneval a našli ho zapsané jako 
„hcfajsefjrnevckjealksy". Jeden typ genu mohl být kódován souvislým 
úsekem, jiný rozdroben do desítek úseků. 

Pozorování rozštěpených genů vedlo k hypotéze, že nové proteiny by 
mohly být vytvořeny promícháním genových fragmentů DNA, které kó
dují části starých proteinů - asi tak, jako je možné sebrat karty z několika 
hromádek a vytvořit nové uspořádání. Na podporu této hypotézy její ob
hájci poukazují na podobné rysy aminokyselinových řetězců a tvarů od
dělených částí (či oblastí) různých proteinů. 

Proteiny kaskády srážení krve se často uvádějí jako důkaz takovéhoto 
promíchávání. Některé oblasti proteinů zapojených v tomto procesu, kte
ré jsou kódovány oddělenými genovými částmi, se svými aminokyselino
vými řetězci podobají jiným oblastem téhož proteinu - tj. jsou podobné 
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samy sobě. Určitá podobnost existuje i mezi oblastmi různých poteinů 
tohoto procesu. Například prokonvertin, Christmasův faktor, Stuartův 
faktor a protrombin mají jednu zhruba podobnou oblast svých aminoky
selinových sekvencí. Kromě toho je u všech těchto proteinů tato sekvence 
modifikována vitamínem K. Navíc se tyto oblasti sekvenčně podobají dal
ším proteinům (které se na srážení krve vůbec nepodílejí), jež jsou také 
modifikovány vitamínem K. 

Podobnost řetězců je zřejmá všem a nelze o ní diskutovat. Hypotéza 
duplikace a přesunu genů však nic neříká o tom, jak byly konkrétní pro
teiny nebo proteinové systémy vytvořeny - zda pomalu, nebo náhle, zda 
přírodním výběrem, nebo pomocí nějakého jiného mechanismu. Pamatuj
te na to, že péro v pasti na myši může nějakým způsobem připomínat 
péro u hodin a páčidlo může připomínat kladívko pasti na myši, ale tyto 
podobnosti neříkají nic o tom, jak se past na myši vyrábí. Aby někdo 
mohl tvrdit, že se nějaký systém postupně vyvinul podle darwinovského 
mechanismu, musel by ukázat, že fungování tohoto systému mohlo „být 
vytvořeno mnoha postupnými drobnými úpravami". 

Zavedená teorie 
Nyní se již můžeme posunout dopředu. V této části popíši pokus o evo
luční vysvětlení srážlivosti krve, s nímž přichází Russell Doolittle. Před
pokládá sérii kroků, v nichž se proteiny srážení krve objevují jeden po 
druhém. Jak však uvidíme v další části, toto vysvětlení má závažné ne
dostatky, protože neuvádí žádné důvody pro výskyt proteinů ani se ne
snaží vypočítat pravděpodobnost výskytu proteinů a odhadnout vlastnosti 
nových proteinů. 

Russell Doolittle, profesor biochemie v Centru molekulární genetiky 
na Kalifornské univerzitě v San Diegu, je nejvýznačnější osobností zabý
vající se vývojem kaskády srážení krve. Od doby své doktorandské práce 
na Harvardově univerzitě, nazvané „Srovnávací biochemie koagulace kr
ve" (1961), zkoumá profesor Doolittle systémy krevní srážlivosti u růz
ných „jednodušších" organismů. Doufá, že to povede k pochopení vzniku 
tohoto systému u savců. Doolittle nedávno popsal stav současného po
znání ve svém článku v časopisu Thrombosis and Haemostasis.5 Časopis 
je určen profesionálním vědcům a lékařům, kteří se zabývají jednotlivými 
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aspekty krevní srážlivosti. Čtenáři tohoto časopisu jsou v podstatě lidé, 
kteří toho o srážení krve vědí víc než kdo jiný. 

Doolittle svůj článek začíná významnou otázkou: „Jak se pro všechno 
na světě tak přesně vyvážený systém vyvinul?... Záhadou bylo, jak vůbec 
mohl tento systém vzniknout, pokud v něm je aktivace každého z prote
inů závislá na jiném proteinu? K čemu by byly jednotlivé části schématu 
bez systému jako celku?" 

Tyto otázky míří k samému jádru problematiky této knihy. Stojí za to 
citovat delší část Doolittlova článku. (Doporučuji sledovat jeho text spolu 
s obrázkem 4-3.) V citované části jsem změnil některé odborné výrazy, 
aby byla srozumitelná i pro laiky. 

Srážení krve je přesně vyvážený proces, na němž se podílejí proteázy, 
antiproteázy a jejich substráty. Obecně řečeno, každý následující krok 
spouští nějakou zpětnovazebnou reakci. Na jeho postupný vývoj lze uplat
nit různé metafory: akce a reakce, melodie v kontrapunktu nebo dobrá 
zpráva a špatná zpráva. Mou oblíbenou je však jin a jang. 

Podle starověké čínské kosmologie je všechno, co vzniká, výsledkem 
spojení podkladných principů jin a jang. Jang je mužský princip a ztěles
ňuje aktivitu, výšku, teplo, světlo a sucho. Jin, ženský protějšek, ztěles
ňuje pasivitu, hloubku, chlad, tmu a vlhkost. Z jejich manželství se rodí 
pravá podstata všech věcí. S tím, že tu jde o pouhou metaforu, se za
mysleme nad následujícím scénářem vývoje srážení krve u obratlovců. 
Rozhodl jsem se enzymy a proenzymy označit jako jang a látky neenzy-
matické povahy jako jin. 

• Jin: Tkáňový faktor (TF) se objevuje jako výsledek duplikace genu 
pro [jiný protein], který váže domény EGF. Nový genový produkt při
chází do styku s krví či hemolymfou až po poškození tkáně. 

Jang: Protrombin se objevuje ve starodávném přestrojení s připojenou 
doménou (nebo doménami) EGF, což je výsledek... duplikace genu pro
teázy a... jeho přesunu. Oblast EGF slouží jako místo pro aktivaci pomo
cí TF a připojení k němu. 

Jin: Trombinový receptor je utvářen na základě duplikace genu pro 
[proteinovou oblast, která bude zanořena do buněčné membrány]. Štěpení 
protrombinem aktivovaným pomocí TF vyvolává buněčnou smrštitelnost 
nebo shlukování. 
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Opět Jin: Následně dochází ke zrodu fibrinogenu, nemanželského pro
teinu odvozeného ze spojení [prodlouženého] trombin-senzitivního otce 
a [bílkoviny s kompaktní strukturou jako] matky. 

Ještě Jin: Objeví se antitrombin III, produkt duplikace [proteinu s po
dobnou celkovou strukturou]. 

Jang: Plazminogen se vytváří z obrovského inventáře... proteas, které 
jsou již k dispozici. Přichází s... doménami, které mohou vázat fibrin. 
Jeho aktivace zprostředkovaná vazbou na bakteriální proteiny... odráží 
jeho dřívější roli jako antibakteriálního činitele. 

Jin: Antiplazmin vzniká z duplikace a modifikace [proteinu s podob
nou celkovou strukturou], pravděpodobně antitrombinu. 

Jin a Jang: Je uvolněn [protein zprostředkující vzájemnou interakci], 
který lze aktivovat pomocí thrombinu. 

Jang: Objevuje se tkáňový aktivátor plazminogenu (TPA). Různě pře
souvané domény umožňují, aby se vázal na několik látek, včetně fibrinu. 

Manželství: Modifikace protrombinu připojením domény „gla". Pro
tein nabývá schopnost vázat vápník a vázat se na specifické [záporně na
bité] povrchy. 

Jin: Vznik proakcelerinu v důsledku duplikace [genu bílkoviny s po
dobnou celkovou stavbou] a získání některých dalších [genových úseků]. 

Jang: Objevuje se Stuartův faktor, duplik[át] protrombinu nedávno vy
lepšeného prostřednictvím gla; jeho schopnost vázat se na proakcelerin 
může vyvolat... aktivaci protrombinu, nezávisle na... aktivaci pomocí TF. 

Opět Jang: Prokonvertin je duplikován ze Stuartova faktoru, přičemž 
protrombinu umožňuje lepší vazbu na fibrin. Po spojení s tkáňovým fak
torem je prokonvertin schopen aktivovat Stuartův faktor tím, že [ho roz
štěpí] . 

Opět Jang: Christmasův faktor ze Stuartova faktoru. Na určitý čas se 
oba vážou na proakcelerin. 

Jin: Antihemofilní faktor z proakcelerinu. Rychle se přizpůsobuje pro 
vzájemné působení s Christmasovým faktorem. 

Jang: Protein C se geneticky odvozuje z protrombinu. Omezeným 
[sestřihem] inaktivuje proakcelerin a antihemofilní faktor. 

102 

Ověření obsahu krabice / Goldbergovy kreslené filmy a srážení krve 

Rozvod: Protrombin se podílí na výměně [genových úseků], po níž 
zůstává s [doménami] pro vazbu na fibrin místo jeho domén EGF, které 
již nejsou pro interakci s TF potřebné.• 

Jak to tedy je? 

Věnujme teď trochu času kritickému pohledu na scénář profesora Doolitt-
la. Tím prvním, čeho bychom si měli povšimnout, je skutečnost, že zde 
nejsou uvedeny žádné příčinné faktory. Tkáňový faktor se tedy „objevu
je", fibrinogen se „narodí", antiplazmin „vzniká", TPA se „objevuje", 
příčně vazebný protein „je uvolněn" a tak dále. Mohli bychom se ptát, 
co přesně vyvolává toto vznikání a uvolňování. Zdá se, jako by měl Doo-
little na mysli darwinovský scénář postupného vývoje krok za krokem, 
jehož součástí je neřízená, nahodilá duplikace a rekombinace genových 
úseků. Uvažte však, jak obrovské míry štěstí by bylo třeba k tomu, aby 
se správné úseky genů dostaly na správné místo. Eukaryontní organismy 
mají poměrně mnoho genových úseků a zdá se, že proces, který je vy
měňuje, je nahodilý. Vyrobit nový protein pro srážení krve je tedy jako 
vybrat z encyklopedie nahodile deset vět a doufat, že z nich vznikne sou
vislý odstavec. Profesor Doolittle se nesnaží spočítat, kolik nesprávných, 
nečinných a zbytečných „různě přesouvaných domén" by muselo být vy
řazeno, než bychom získali bílkovinu, která by se svou činností podobala 
například TPA. 

Abychom si tento problém ilustrovali, udělejme si svůj vlastní rychlý 
výpočet. Dejme tomu, že živočichové, u nichž funguje kaskáda srážení 
krve, mají zhruba 10 000 genů, z nichž se každý dělí průměrně na tři 
úseky. Dostáváme tak 30 000 genových úseků. TPA má čtyři různé typy 
domén.7 Pravděpodobnost, že se tyto čtyři domény spoji „různým pře
souváním", je 1 ku 30 000 na čtvrtou, což je přibližně jedna ku deseti na 
osmnáctou.9 Pokud by při dostihové sázce byla pravděpodobnost na výhru 
jedna ku deseti na jedenáctou a kdyby se sázky každoročně zúčastnilo 
milion lidí, trvalo by průměrně tisíc miliard let, než by vůbec někdo (ne 
jenom jeden konkrétní člověk) získal výhru. Tisíc miliard let je zhruba 
stokrát víc než předpokládané stáří vesmíru. Doolittlovo neurčité vyjadřo
vání („objevit se" atd.) skrývá obrovské problémy. Stejný problém nepa
trné pravděpodobnosti by ztěžoval vznik protrombinu („výsledek... 
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duplikace genu proteázy a... jeho přesunu"), fibrinogenu („nemanželské
ho proteinu odvozeného ze..."), plazminogenu, proakcelerinu a každého 
z několika údajných nových uspořádání protrombinu. Aby Doolittle v té
to hře vyhrál, zjevně potřebuje sám míchat karty a rozdat si celou řadu 
těch ideálních. 

Druhou otázkou, kterou je třeba zvážit, je implicitní předpoklad, že 
bílkovina vyrobená z duplikovaného genu bude mít okamžitě nové, po
třebné vlastnosti. Dozvídáme se, že „tkáňový faktor (TF) se objevuje jako 
výsledek duplikace genu pro [jiný protein]". Tkáňový faktor by se však 
v důsledku duplikace určitě neobjevil - vznikl by jiný protein. Kdyby 
došlo k zdvojení továrny na výrobu jízdních kol, vyráběla by pak jízdní 
kola, a nikoli motocykly; přesně to znamená slovo duplikace. Gen pro 
protein může být nahodilou mutací duplikován, ale automaticky tím ne
získává nové složité vlastnosti. Vzhledem k tomu, že duplikovaný gen je 
pouhou kopií starého genu, objasnění vzniku tkáňového faktoru by mělo 
zahrnovat domnělý proces, jímž získal novou funkci. Tento problém je 
diskrétně ponecháván stranou. Na stejný problém Doolittlovo schéma na
ráží i u výroby protrombinu, trombinového receptoru, antitrombinu, 
plazminogenu, antiplazminu, proakcelerinu, Stuartova faktoru, antihemo-
filního faktoru, prokonvertinu, Christmasova faktoru a proteinu C -
v podstatě každé bílkoviny tohoto systému! 

Třetí problém tohoto scénáře srážení krve spočívá v tom, že se vyhýbá 
klíčovým otázkám „kolik", „jak rychle", „kdy" a „kde". Nic se zde ne
říká o tom, jaké množství srážecího materiálu bylo původně k dispozici, 
jak silnou sraženinu vytvářel primitivní systém, jak dlouho trvalo, než se 
po zranění sraženina utvořila, jaký tlak kapaliny sraženina vydržela, na
kolik škodlivé bylo případné vytváření nevhodných sraženin a o stovkách 
dalších podobných otázek. Absolutní a relativní hodnoty těchto a dalších 
faktorů mohou ukázat, zda je konkrétní hypotetický systém reálný, nebo 
(což je mnohem pravděpodobnější) hrubě nesprávný. Kdyby například 
bylo k dispozici jen malé množství fibrinogenu, nezakryl by ránu; kdyby 
primitivní fibrin vytvářel místo sítě nahodilou hrudku, krvácení by se 
pravděpodobně nezastavilo. Kdyby počáteční působení antitrombinu bylo 
příliš rychlé, počáteční působení trombinu příliš pomalé nebo kdyby se 
Stuartův, Christmasův nebo antihemofilní faktor vázal příliš volně nebo 
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příliš těsně (nebo kdyby se vázaly k inaktivním formám cílových látek 
stejně jako k jejich aktivním formám), celý systém by se zhroutil. U žád
ného kroku - ani u jednoho - Doolittle nepředkládá model, který by ob
sahoval čísla a údaje o množství; věda se však bez čísel neobejde. Když 
se při objasňování vývoje tak složitého systému namaluje pouze slovní 
obraz, naprosto nemůžeme poznat, zda by skutečně fungoval. Když opo
míjíme klíčové otázky, opouštíme vědu a vstupujeme do světa Kalvína 
a Hobbese. 

Výše uvedené námitky však zdaleka nejsou nejzávažnější. Ta nejzávaž
nější a snad také nejzřejmější se týká nezjednodušitelné složitosti. Zdů
razňuji, že přírodní výběr, motor darwinovské evoluce, funguje jedině 
tehdy, když je co vybírat - něco, co je užitečné teď hned, a nikoli až 
v budoucnu. / kdybychom však pro účely naší diskuse přijali Doolittlův 
scénář, podle jeho vlastního vysvětlení k srážení krve dochází nejdříve až 
u třetího kroku. Tvorba tkáňového faktoru při prvním kroku je nevysvět
lena, protože tehdy neměl co na práci a musel tedy „sedět se založenýma 
rukama". Při dalším kroku (objevuje se protrombin, již obdařený schop
ností vázat tkáňový faktor, který ho nějakým způsobem aktivuje) musel 
ubohý protoprotrombin také chytat lelky, dokud se při třetím kroku ko
nečně neobjevil hypotetický trombinový receptor a dokud při čtvrtém 
kroku nespadl z nebe fibrinogen. Plazminogen vzniká při jednom kroku, 
ale jeho aktivátor (TPA) se objevuje až o dva kroky později. Stuartův 
faktor vstupuje do hry při jednom kroku, ale nečinně tráví čas, dokud se 
při dalším kroku neobjeví jeho aktivátor (prokonvertin) a dokud se tká
ňový faktor nějakým způsobem nerozhodne, že se chce navázat právě na 
tento komplex. Podobným problémům čelí prakticky každý krok navrho
vané cesty. 

Jednoduchá slova jako „aktivátor se objevuje až o dva kroky později" 
možná nepůsobí silným dojmem, dokud se hlouběji nezamýšlíme nad je
jich důsledky. Vzhledem k tomu, že pro jeden krok této cesty jsou třeba 
obě dvě bílkoviny - proenzym a jeho aktivátor - pravděpodobnost, že se 
obě tyto bílkoviny spojí, představuje zhruba druhou mocninu pravděpo
dobnosti získání jedné bílkoviny. Vypočítali jsme, že pravděpodobnost 
získání samotného TPA je jedna ku deseti na osmnáctou; pravděpodob
nost současného získání TPA a jeho aktivátoru by tedy byla asi jedna ku 
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deseti na třicátou šestou! To je obludně vysoké číslo. Takovou událost 
bychom nemohli očekávat, ani kdyby se deset miliard let starý život ves
míru stlačil do jediné sekundy opakoval se každou sekundu po dobu deseti 
miliard let. Ve skutečnosti je však situace ještě horší: kdyby se bílkovina 
objevila v rámci jednoho kroku a neměla co dělat, pak by mutace a pří
rodní výběr směřovaly k její eliminaci. Protože by nedělala nic důležité
ho, její ztráta by ničemu neškodila a výroba genu a bílkoviny by stála 
energii, kterou jiní živočichové nevynakládají. Výroba neužitečné bílko
viny by tedy byla alespoň do určité míry škodlivá. Darwinův mechanis
mus přírodního výběru by vytváření nezjednodušitelně složitých systémů, 
jako je kaskáda srážení krve, ve skutečnosti bránil. 

Doolittlův scénář implicitně uznává, že srážecí kaskáda je nezjednodu
šitelně složitá, ale snaží se toto dilema zaretušovat přehršlí metaforických 
odkazů na jin a jang. Holá pravda je ta, že shluky bílkovin musely být 
do kaskády vloženy všechny najednou. To lze udělat jedině požadavkem 
„slibné stvůry", která šťastnou náhodou získá všechny proteiny naráz, 
nebo řízením inteligentního činitele. 

Po vzoru profesora Doolitťla bychom mohli předložit teorii, jak byla 
vyrobena první past na myši: Kladívko se objevuje v důsledku duplikace 
páčidla v naší dílně. Kladívko přichází do styku s podložkou, výsledkem 
propojení několika dřívek ze stavebnice. Pružina vzniká z dědečkových 
hodin, které se používaly jako zařízení k měření času. Zarážka je upra
vena z brčka trčícího z odhozené plechovky od coca-coly a příchytka je 
uvolněna z uzávěru láhve piva. Takto se však podobné procesy neodehrá
vají, pokud je někdo nebo něco neřídí. 

Připomeňme si, že čtenáři Doolittlova článku v časopise Thrombosis 
and Haemostasis jsou přední badatelé v oblasti výzkumu srážení krve -
znají zavedenou teorii. Článek jim však nevysvětluje, jak srážení mohlo 
vzniknout a následně se vyvíjet; místo toho jim jednoduše vypráví příběh. 
Skutečností je, že nikdo na světě nemá nejmenší tušení, jak kaskáda srá
žení krve vznikla. 

Potlesk, potlesk 

Cílem předchozího pojednání nebylo zneuctít Russella Doolittla, který za 
dobu mnoha let odvedl spoustu skvělé práce na poli struktury bílkovin. 
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Ve skutečnosti si zasluhuje velké uznání, protože je jedním z mála těch 
- a možná je dokonce jediný - kdo se doopravdy snaží objasnit, jak tento 
složitý biochemický systém vznikl. Nikdo jiný nevynaložil tolik úsilí na 
zkoumání počátků srážení krve. Předchozí pojednání mělo jen ilustrovat 
obtížnost (a zdálo by se neřešitelnost) problému, který už čtyřicet let 
odolává odhodlanému úsilí prvotřídního vědce. Srážení krve je paradigma 
zarážející složitosti, která se skrývá i za zdánlivě jednoduchými tělesnými 
procesy. Tváří v tvář takovéto složitosti, obsažené i v prostých jevech, 
darwinovská teorie utichá. 

Podobně jako Rube Goldbergův stroj, proti němuž není obrany, je 
i kaskáda srážení krve podivuhodně vyváženým procesem, v němž se celá 
paleta biochemikálií - různého zbarvení a měnícího se uspořádání pod 
vlivem modifikujících enzymů - odráží jedna od druhé v přesných úhlech 
a v přepečlivě seřazeném sledu, dokud, v okamžiku rozuzlení, Foghorn 
Leghorn neodsune tyč telefonního vedení a nevstane ze země, protože 
jeho rány už nekrvácí. Diváci za vytrvalého potlesku vstávají. 
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Spalničky 

Lékařka na ambulantním oddělení vyšetřuje už třetího malého pacienta, 
který zameškal vyučování kvůli horečce, bolestem a zarudlým očím. 
Chlapec má podobně jako první dva spalničky. Jen málo dětí v této za
lidněné městské čtvrti bylo očkováno. Spalničky jsou dnes vzácné. Lidé 
zapomínají, jak mohou být nebezpečné. Rodiče je považují jen za dočas
nou vyrážku, kdy stačí zůstat několik dní v posteli. Mýlí se. Spalničky 
působí, že pacient je mnohem náchylnější vůči dalším infekcím. Napří
klad encefalitidě. Lékařka se dozvídá, že první pacient právě zemřel. 

Tři případy během jednoho týdne ve stejné čtvrti znamenají, že se 
nemoc šíří. Lékařka se obává blížící se epidemie. Okamžitě volá měst
skému hygienikovi a informuje ho o problému. Ten faxuje do Střediska 
pro kontrolu nemocí (CDC) v Atlantě žádost o deset tisíc vakcín proti 
spalničkám. Plán spočívá v zahájení intenzivního programu očkování 
v bezprostředním okolí, aby se šíření nemoci zastavilo. Nakažené děti 
budou izolovány; až se nákaza dostane pod kontrolu, bude zahájen vzdě
lávací program, který rodiče upozorní na přetrvávající nebezpečí dět
ských virů. Avšak všechno po pořádku: okamžitě je třeba očkovací látka. 

V CDC dostanou fax a přijatou žádost schválí. Technik jde dolů do 
skladových prostor, kde je celá řada velkých chlazených místností, pl
ných vakcín proti spalničkám, neštovicím, planým neštovicím, záškrtu, 
meningitidě a dalším nemocím. Technik si prohlédne štítky na balíčcích, 
vidí, že kartony v zadním rohu obsahují vakcíny proti spalničkám, a na
kládá je do vozíku. Vyjede s vozíkem na nakládací plošinu, kde už čeká 
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chladírenský vůz, který balíky dopraví na letiště. Na letišti vůz projede 
k terminálu doručování obchodních zásilek. Stojí zde celá řada letadel, 
ale řidič vozu najde podle značky letadlo, které míří do správného města. 

Kartony s vakcínami jsou naloženy do letadla, které vzlétá. Na letišti 
postiženého města očekává letadlo jiný chladírenský vůz. Balíky s vakcí
nami jsou rozpoznány podle štítků, odděleny od ostatních zásilek v letadle 
a naloženy do vozu. Řidič si na proužku papíru připevněném k balíkům 
přečte adresu kliniky a vyrazí tam. Na klinice skupina zdravotníků vykládá 
vůz a otevírá krabice. Brzy do kliniky vchází proud dětí, aby byly očko
vány. Vždy, když vejde dítě, sestra vezme lahvičku s očkovací látkou, 
odtrhne měkký kovový uzávěr, vloží jehlu injekční stříkačky do lahvičky, 
naplní stříkačku tekutinou a vpíchne ji do ruky šklebícího se dítěte. 

Strategie funguje. Ještě se spalničkami nakazí několik dětí, ale už žád
né nezemře. Epidemie je zastavena a městští úředníci se pouštějí do vzdě
lávacího programu. 

Ach ne 
Režisér se zaboří do svého křesla a odhodí scénář na stůl. „Epidemie!" 
- jeho první televizní film - se odvíjí docela dobře. Má dramatický spád, 
děj, hezké děti, atraktivní lékařky a sestřičky a šlechetné státní úředníky. 
Smrtící nemoc je poražena lidskou vynalézavostí, plánováním a odbornou 
zdatností. 

Bah! Režisér nemá rád happy endy. Jako cynik od hlavy až k patě se 
už setkal s příliš mnoha hloupými, neschopnými lidmi, než aby toto do
kázal strávit. Jeho sestře vyoperoval žlučník šikovný chirurg; naneštěstí 
šla do nemocnice kvůli operaci slepého střeva. Urbanistická komise, je
jímž předsedou je sousedův strýc, tomuto sousedovi dovolila otevřít si 
v jeho tiché čtvrti videosalón. A chuligáni z místní školy mu vypustili 
pneumatiky. Režisér nemá rád lékaře, nenávidí politiky a pohrdá dětmi. 

Kromě toho chce být velkým umělcem. Velcí umělci mají poukazovat 
na lidské slabosti a na tragédie způsobené lidskými omezeními. Nedělal 
Shakespeare právě toto? Nepodbízejí se jemnocitu spodiny. A tak režisér 
zavře oči a začne si představovat odlišný scénář. 

Začne epidemie, úředníci dají hlavy dohromady a obrátí se na CDC. 
Technik zajde do chlazených místností a vyndá krabice s označením 
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„vakcína proti spalničkám". Ty pak putují do chladírenského vozu, do 
letadla, do města a nakonec na kliniku. Děti hlučně přicházejí k zdravot
ním sestrám a dostávají injekce. Dny ubíhají; zemřou tři další děti. Po 
týdnu jsou mrtvé dvě desítky dětí. Některé z mrtvých dětí byly očkované. 
O dva měsíce později je mrtvých dvě stě dětí a tisíce jsou nemocné. Té
měř všechny byly očkované. Překvapení úředníci nařídí pátrání, které 
ukáže, že krabice byly špatně označeny; očkovací látka není proti spal
ničkám, nýbrž proti záškrtu. Téměř všechny děti ve městě jsou teď ne
mocné. Nic se nedá dělat. Nemoc bude probíhat svou cestou. 

Režisér se usměje. Určitě do rolí dětí odsouzených k záhubě obsadí 
některé místní chuligány. 

Možná film potřebuje po vypuknutí epidemie víc napětí. Když tedy 
v CDC obdrží žádost, technik by mohl sejít do skladovacích prostor 
a zjistit, že se všechny štítky z krabic odlepily. Větrák u chladicího zaří
zení je všechny rozfoukal a beznadějně promíchal. Technikovi se po tváři 
řine pot; ví, že bude trvat celé týdny, než se podaří analyzovat obsah 
krabic a určit, která očkovací látka je ta pravá. Během těch týdnů se 
nemoc bude šířit, politici budou křičet, děti budou umírat. Možná ho 
propustí z práce. 

Vymyslet variace na toto téma by bylo snadné. Chladírenský vůz od
veze krabice s vakcínami k špatnému letadlu. Letadlo náklad vyloží do 
nesprávného auta. Vůz je na cestě na kliniku přepaden. Uzávěry na 
lahvičkách s očkovací látkou jsou omylem vyrobeny z tvrdého, a nikoli 
měkkého kovu, takže je nelze odstranit bez rozbití lahvičky a nakažení 
vakcíny. U všech těchto případů režisér souhlasně přikyvuje, lidská ne
schopnost se ukazuje v plné nahotě. Velké vědecké úspěchy - vakcíny, 
které mají vítězit nad nemocí, letadla a automobily, které mají urychlit 
jejich dodávku - jsou jednoduše zmařeny čirou hloupostí. 

Režisér se plácne přes koleno. Ano, tématem filmu bude boj, impo
zantní zápas: Albert Einstein versus tři hlupáci. Einstein nemá nejmenší 
naději. 

Roznášková služba 

Všechny problémy, které se vynořily v režisérových scénářích, se týkají 
dopravy určité zásilky na konečné místo určení. Přestože film předváděl 
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smrt a nemoc, stejné problémy jsou společné všem pokusům dopravit 
konkrétní zásilku na konkrétní místo. Dejme tomu, že byste šli ve Fila
delfii na autobusové nádraží na autobus do New Yorku. V řadě za sebou 
by tam se zapnutými motory čekaly stovky autobusů, připravených vyra
zit za svým cílem. Autobusy by však nebyly označeny a řidič i cestující 
by vám odmítali sdělit, kam daný autobus jede. Takže byste naskočili do 
nejbližšího autobusu a skončili v Pittsburghu. 

Systém autobusové dopravy se musí potýkat se stejným problémem jako 
CDC: přepravit správné zásilky (cestující) na správné místo určení. Jez
decká pošta měla stejný problém. Když jezdec seskočil pro pytel s poštou, 
někdo musel zkontrolovat, že se pošta v pytli má dostat na místo, kam má 
kůň namířeno. A jezdec musel svůj cíl poznat, když tam dojel. 

Všechny dopravní systémy čelí stejným problémům: náklad musí být 
označen správnou cílovou adresou, dopravce musí adresu poznat a umístit 
náklad do správného dopravního prostředku, tento prostředek musí roz
poznat, kdy dorazil na správné místo určení, a náklad je nutno vyložit. 
Když některý z těchto kroků chybí, celý systém se hroutí. Jak jsme to 
viděli v televizním filmu, jestliže je balíček špatně označen nebo není 
označen vůbec, nedostane se ze skladu. Jestliže je zásilka doručena na 
špatou adresu nebo ji nelze po doručení otevřít, je to stejné, jako by nikdy 
nebyla odeslána. Systém může fungovat jen tehdy, když je celý v po
řádku. 

Ernst Haeckel si myslel, že buňka je „homogenní koule z protoplaz-
my". Mýlil se; vědci prokázali, že buňky jsou složité struktury. Kon
krétně eukaryontní buňky (k nimž patří buňky všech organismů kromě 
bakterií) mají mnoho různých oddělení, kde jsou plněny různé úkoly. 
Podobně jako má dům kuchyň, prádelnu, ložnici a koupelnu, má buňka 
specializované oblasti, oddělené pro jednotlivé úkoly (obr. 5-1). Tyto 
oblasti zahrnují jádro (kde sídlí DNA), mitochondrie (které vyrábějí bu
něčnou energii), endoplazmatické retikulum (které zpracovává bílkovi
ny), Golgiho aparát (zastávka, odkud jsou bílkoviny dopravovány dál), 
lyzozom (recyklační jednotku buňky), vyměšovací měchýřky (které skla
dují náklad, než musí být poslán ven z buňky) a peroxizóm (který pomá
há metabolizovat tuky). Každé oddělení je od ostatních částí buňky 
izolováno svou vlastní membránou, jako je pokoj od zbytku domu oddě-
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len stěnami a dveřmi. I samotné membrány lze považovat za samostatná 
oddělení, protože buňka do membrán umísťuje materiál, který se jinde 
nenachází. 
Obrázek 5-1 
Součásti živočišné buňky 

Z Alberts a kol., obr. 12-1. Převzato se svolením. 

Některá oddělení mají několik samostatných částí. Například mitochon
drie jsou obklopeny dvěma různými membránami. U mitochondrie se te
dy lze představit čtyři samostatné části: prostor uvnitř vnitřní membrány, 
vnitřní membránu jako takovou, prostor mezi vnitřní a vnější membránou 
a vnější membránu. Spočítáme-li membrány a vnitřní prostory, je v buň
ce více než dvacet různých částí. 

Buňka je dynamický systém; nepřetržitě vyrábí nové struktury a zba
vuje se starého materiálu. Vzhledem k tomu, že jednotlivá oddělení buň
ky jsou od sebe izolována, každá oblast stojí před problémem, jak získat 
nový materiál. Tento problém lze řešit dvěma způsoby. Za prvé, každé 
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oddělení by si veškerý potřebný materiál mohlo vyrábět samo, jako to 
dělá mnoho soběstačných vesnic. Za druhé, nové látky by se mohly vy
rábět centrálně a pak dopravovat do ostatních oddělení, tak jako se ve 
velkém městě vyrábějí jeansy a rozhlasové přijímače, které se pak posí
lají do malých měst. Případně by mohlo jít o kombinaci těchto dvou mož
ností. 

V buňkách, přestože některá oddělení si určitý materiál vyrábějí sa
mostatně, se velká většina bílkovin vyrábí centrálně a pak se dopravuje 
do ostatních oddělení. Doprava proteinů mezi odděleními je fascinující 
a složitý proces. Jednotlivé podrobnosti se mohou lišit podle místa určení 
dané bílkoviny, podobně jako se v poštovní dopravě liší podle toho, zda 
zásilka putuje přes město nebo přes oceán. V této kapitole se zaměřím na 
mechanismus, který buňka používá k tomu, aby dostala bílkovinu do své 
recyklační jednotky, lyzozomu. Uvidíte, že buňka musí řešit stejné prob
lémy, na jaké naráží Středisko pro kontrolu nemocí při dopravě životně 
důležité zásilky. 

Ztracen v prostoru 
Nová bílkovina, čerstvě vyrobená v buňce, se setkává s mnoha moleku
lárními zařízeními. Některé z těchto strojů bílkovinu zachytí a pošlou ji 
na místo, kam se má dostat. Za malou chvíli budu bílkovinu následovat 
po její dráze od začátku až do cíle. Všechna proteinová zařízení však mají 
poměrně exotické názvy a pro mnoho lidí je obtížné si tyto věci předsta
vit, pokud o nich nejsou zvyklí uvažovat, a proto nejprve použiji příměr, 
který zabere několik dalších stránek. 

Nacházíme se v daleké budoucnosti. Lidstvo se snažilo zkoumat ves
mír na vlastní oči, ale mezi kometami, megnetickými bouřemi a plenícími 
cizinci to neslo příliš vysoká rizika. Tento úkol byl proto svěřen mecha
nickým kosmickým sondám, které jsou vysílány do vesmíru, aby zkou
maly vnější okraje naší galaxie a ještě vzdálenější místa. Dostat se na 
okraj galaxie samozřejmě trvá nějaký čas a proniknout dál trvá ještě déle. 
Sondy proto byly postaveny jako soběstačné. Mohou přistávat na pustých 
planetách a těžit tam suroviny, mohou z rudy vyrábět zbrusu nové stroje 
a mohou získávat energii z hvězdného svitu a používat ji k nabíjení svých 
baterií. 
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Kosmická sonda je stroj, a tak musí všechny své úkoly plnit pomocí 
pečlivě propracovaných mechanismů, a nikoli nějakými kouzly. Jedním 
úkolem je recyklace starých baterií; baterie se za nějaký čas opotřebuje, 
a tak si sonda vyrábí nové. Nové baterie jsou vyráběny rozdrceím starých 
baterií, vyjmutím starých součástek, jejich roztavením, novým odlitím 
pouzdra a dodáním čerstvých chemikálií. Jeden ze strojů, které se v tom
to procesu používají, se nazývá „drtič baterií". 

Kosmická sonda vypadá jako obrovská koule. Uvnitř koule je celá řada 
menších, samostatných koulí, z nichž každá obsahuje zařízení pro specia
lizované úkoly. V největší z těchto vnitřních koulí - označme si ji jako 
„knihovnu" - jsou technické výkresy pro výrobu všech strojů v kosmické 
sondě. Nejsou to však obyčejné výkresy. Můžeme si je představit jako 
technickou dokumentaci zapsanou slepeckým písmem - nebo možná jako 
noty pro klavíristu - kde hmatatelné vroubky ve výkresu působí, že hlav
ní stroj vyrobí stroj, jehož výrobu daný výkres kóduje. 

Jednoho krásného dne kosmická sonda pocítí (pomocí určitého mecha
nismu, který zde pomineme), že si potřebuje vyrobit další drtič baterií 
a poslat nově vyrobený stroj pracovat do místnosti, kde se zpracovává 
odpad, aby tam pomohl recyklovat staré baterie. Tento proces se tedy 
uvede do pohybu: v knihovně se vyrobí fotokopie technické dokumentace 
a výkres se vznáší k oknu knihovny (pamatujte, že tam nepůsobí přitaž
livost). Na okraji výkresu jsou vyražené otvory, které svým uspořádáním 
přesně odpovídají kolíčkům na snímacím zařízení v okně. Když se výkres 
zavěsí na snímací zařízení, otevřou se posuvná dvířka okna, asi jako zá
věrka fotoaparátu. Výkres se trhavým pohybem uvolní ze snímacího za
řízení a odpluje z knihovny do hlavního prostoru sondy. 

V hlavním prostoru je mnoho strojů a součástek; šrouby, matice a drá
ty se volně vznášejí sem a tam. V této části se nachází mnoho exemplářů 
tak zvaných hlavních strojů, jejichž úkolem je vyrábět ostatní stroje. Dě
lají to tak, že si čtou vyražené dírky ve výkresu, zachycují šrouby, matice 
a další součástky, které se vznášejí poblíž, a postupně je mechanicky se
stavují dohromady. 

Výkres pro výrobu drtiče baterií, který se vznáší v hlavní oblasti, 
rychle přijde do styku s jedním hlavním strojem. Bzučící, otáčející se 
příslušenství hlavního stroje uchopí některé šrouby a matice a začne se-
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stavovat drtič. Než však sestaví tělo drtiče, hlavní stroj nejprve vytvoří 
dočasný „ornament", který označuje drtič jako stroj, který musí opustit 
hlavní oblast. 

V hlavní oblasti je ještě další stroj, nazývaný průvodce. Tvar průvodce 
přesně zapadá do tvaru ornamentu a drobné magnety průvodci umožňují 
bezpečně se připojit. Když se průvodce přitiskne k ornamentu, zmáčkne 
vypínač hlavního stroje a způsobí, že hlavní stroj zastaví výrobu drtiče. 

Vně jedné z vnitřních koulí (označíme si ji jako „zpracovatelskou míst
nost č. 1") je přijímací místo, které svým tvarem zapadá do části průvod
ce a části ornamentu. Když průvodce, ornament a připojené části narazí 
do místa s tímto tvarem, stroj se opět zapne a výroba drtiče pokračuje 
dál. 

Hned vedle zmíněného místa je okno. Když ornament poklepe na okno 
(předměty tam do sebe různě narážejí), uvede do chodu dopravní pás 
uvnitř zpracovatelské místnosti a pás dotlačí nový drtič baterií do zpra
covatelské místnosti, zatímco hlavní stroj, technická dokumentace a prů
vodce zůstanou venku. 

Zatímco byl drtič vtahován oknem, jiný stroj odstranil ornament, který 
již přestal být potřebný. Svěrací stroje uložené v pružných stěnách zpra
covatelské místnosti č. 1 teď překvapivě působí, že se část stěny stáhne 
a obklopí některé stroje, přičemž vytvoří novou, volně se vznášející ved
lejší místnost. Zbytek stěny se hladce uzavře. 

Vedlejší místnost teď proplouvá hlavní oblastí a zanedlouho naráží do 
druhé zpracovatelské místnosti. Vedlejší místnost splývá se stěnou a vy
lévá svůj obsah do zpracovatelské místnosti 1.2. Drtič baterií pak podob
nými mechanismy, jako se dostal z místnosti č. 1 do místnosti č. 2, 
prochází zpracovatelskými místnostmi č. 3 a č. 4. Ve zpracovatelských 
místnostech stroje dostávají štítky, které je směrují na jejich konečné mís
to určení. Na drtič je umístěna anténa, která je rychle upravena, čímž 
vznikne velice zvláštní sestava; zvláštní tvar upravené antény bude ostat
ním mechanismům sdělovat, aby drtič směrovaly do místnosti, kde se 
zpracovává odpad. 

Ve stěně poslední zpracovatelské místnosti jsou stroje („dopravci"), 
které svým tvarem odpovídají tvaru upravené antény drtiče baterií. Drtič 
se přitiskne k dopravcům a tato oblast stěny se začne stahovat a vytvářet 
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vedlejší místnost. Vně vedlejší místnosti je další stroj („doručovací kódo-
vač"), jehož tvar přesně zapadá do tvaru stroje („přístavní maják"), který 
trčí z místnosti, kde se zpracovává odpad. Vedlejší místnost se pomocí 
dvou komplementárních strojů zavěsí na místnost pro zpracování odpadu. 
Poté kolem proplouvá další stroj („hradlo"). Tvar hradla odpovídá části 
naváděcího systému a přístavního majáku. Když se k nim přitiskne, hrad
lo vyrazí malý otvor do místnosti zpracování odpadu a přepravní koule 
s ní splyne, přičemž vysype svůj obsah do odpadu. Drtič baterií konečně 
může začít svou práci. 

V tomto bodě knihy už snad čtenář snadno pochopí, jak je dopravní 
systém, který poslal drtiče baterií na místo jeho určení, nezjednodušitelně 
složitý. Kdyby některá z jeho četných součástí chyběla, drtič by se do 
místnosti pro zpracování odpadu nedostal. Kromě toho musí být zacho
vána citlivá rovnováha systému; každá z jeho mnoha součástí, které do 
sebe navzájem zapadají, v tom musí být přesná a pak se zase musí odpo
jit, přičemž každá se musí dostavit a odplout ve správný čas. Jakákoli 
chyba by způsobila zhroucení systému. 

Skutečnost 

To je sci-fi, ne? Takhle složité věci v přírodě neexistují, nebo ano? Buň
ka přece je „homogenní koule protoplazmy", nebo ne? Odpovědi na tyto 
otázky jsou: ne, ano a ne. 

Všechny fantastické stroje v naší kosmické sondě mají v buňce své 
přímé protějšky. Samotná kosmická sonda představuje buňku, knihovna 
je jádro, technický výkres je DNA, kopie výkresu je RNA, okno knihov
ny je pór jádra, úlohu hlavních strojů zastávají ribozómy, hlavní oblast 
představuje cytoplazmu, v roli ornamentu funguje signální sekvence, 
drtič baterií je lyzozomální hydroláza, úlohu průvodce plní částice pro 
rozpoznávání signálu (SRP), přijímající místo je receptor SRP, zpracova
telská místnost č. 1 je endoplazmatické retikulum (ER), zpracovatelské 
místnosti 2-4 jsou Golgiho aparát, anténa je složitý sacharid, vedlejší 
místnosti jsou koatomerové či opláštěné klatrinové váčky a různé bílko
viny hrají roli upravovacího přístroje, dopravce, naváděcího systému, 
přístavního majáku a brány. Místností pro zpracování odpadu je lyzozom. 
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Podívejme se zběžně na to, jak si bílkovina vyráběná v cytoplazmě 
nakonec najde cestu k lyzozomu. Zabere to jen jeden odstavec. Netrapte 
se, pokud názvy a procesy buněčného transportu rychle zapomenete; 
mým cílem je pouze ukázat vám, jak je buňka složitá. 

U Bílkovina působící v recyklační jednotce buňky - lyzozomu - je 
kódována DNA genem, podle něhož je vytvořena jeho RNA kopie (ozna
čovaná jako mediátorová RNA nebo jen mRNA). Budeme jí říkat „bílko
vina pro zpracování odpadu". mRNA je vyrobena v jádru a pak pluje 
k jadernému póru. Bílkoviny v póru rozpoznají signál na mRNA, pór se 
otevře a mRNA vpluje do cytoplazmy. V cytoplazmě začnou „hlavní 
konstruktérské stroje" buňky - ribozómy - podle informací v mRNA 
vyrábět bílkovinu pro zpracování odpadu. První část rostoucího proteino
vého řetězce obsahuje signální sekvenci tvořenou několika aminokyseli
nami. Jakmile se tato signální sekvence vytvoří, částice pro rozpoznávání 
signálu (SRP) se na ni naváže a způsobí, že se ribozóm zastaví. SRP 
a přidružené molekuly pak plují k receptoru SRP, lokalizovaném v mem
bráně endoplazmatického retikula (ER), a přichytí se tam. To zároveň 
způsobí, že ribozóm obnoví syntézu a v membráně se otevře proteinový 
kanálek. Když bílkovina projde kanálkem do ER, enzym odstřihne sig
nální sekvenci. V ER se na bílkovinu pro zpracování odpadu umístí vel
ký, rozvětvený sacharid. Koatomerové proteiny způsobí, že se oddělí 
váček ER, obsahující bílkovinu pro zpracování odpadu spolu s dalšími 
bílkovinami, a přepraví se ke Golgiho aparátu, s nímž splyne. Proteiny 
s příslušným signálem se vrátí do ER. Tento proces se opakuje ještě dva
krát, zatímco bílkovina postupuje několika odděleními Golgiho aparátu. 
Speciální enzym v Golgiho aparátu na ní rozpozná její označení a umístí 
na ni další sacharidovou skupinu. Druhý enzym právě připojený sacharid 
sestřihne a ponechá mu pouze manózu-6-fosfát (M6P). V posledním od
dělení Golgiho aparátu se na jednom místě shromáždí klatrinové proteiny 
a v tomto místě začne „pučet" váček. V klatrinovém váčku je receptoro-
vý protein, který se váže na M6P. Receptor M6P zachytí bílkovinu pro 
zpracování odpadu a vytáhne ji „na palubu", než se váček odštěpí. Vně 
váčku je protein v-SNARE, který konkrétně rozpoznává t-SNARE bílko
vinu na lyzozomu. Jakmile se „v přístavu" váček k lyzozomu připojí, 
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proteiny NSF a SNAP způsobí splynutí váčku s lyzozomem. Bílkovina 
pro zpracování odpadu se takto dostane na místo určení a může začít plnit 
úkol, pro který byla vyrobena.• 

Vymyšlená kosmická sonda je tak složitá, že dosud nebyla vynalezena, 
dokonce ani v náznacích. Autentický buněčný systém naproti tomu již 
funguje a tento proces se ve vašem těle nesčetněkrát odehrává denodenně 
každou sekundu. Věda je podivuhodnější a zajímavější než fikce. 

Nutné předpoklady 
Bílkovina pro zpracování odpadu urazí na své cestě z cytoplazmy k lyzo-
zomu vzdálenost řádově půl tisíciny centimetru, ale k tomu, aby se bez
pečně dostala do cíle, potřebuje službu desítek různých proteinů. 
V našem imaginárním televizním filmu vakcíny putovaly ze Střediska pro 
kontrolu nemocí do velkého města, kde byly zapotřebí, asi patnáct set 
kilometrů, což je trilionkrát delší vzdálenost než cesta bílkoviny. Mnohé 
požadavky nutné pro dopravu vakcíny však byly stejné jako při přepravě 
enzymu z cytoplazmy do lyzozomu. Tyto požadavky jsou dány povahou 
úkolu, který je nutno splnit; nezávisí na překonané vzdálenosti, typu po
užitého dopravního prostředku ani na materiálu, z něhož jsou vyrobeny 
značky. 

Jedna moderní učebnice rozlišuje tři metody, jimiž buňka dopravuje 
bílkoviny do jednotlivých oddělení. První z nich, kde se průchod bílko
vin membránou řídí otevíráním a zavíráním velkého hradla, se nazývá 
hradlový transport. Tento mechanismus reguluje tok látek typu nově vy
robené mRNA mezi jádrem a cytoplazmou (nebo, vrátíme-li se k naší 
kosmické sondě, přepravu technického výkresu z knihovny do hlavní ob
lasti). Druhou metodou je transmembránový transport. K němu dochází, 
když jednotlivá bílkovina prochází proteinovým kanálkem, jako tomu by
lo, když bílkovina pro zpracování odpadu byla přepravována z cytoplaz
my do ER. Třetím způsobem je vezikulární transport, při němž se 
proteinový náklad přepravuje v „kontejnerech", jak jsme to viděli na ces
tě z Golgiho aparátu (poslední zpracovatelské místnosti) do lyzozomu 
(místnosti zpracování odpadu). 
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Pro naše účely lze první dvě metody sloučit: obě využívají otvory 
v membráně, které selektivně umožňují průchod některých bílkovin. 
V případě hradlového transportu je otvor dosti velký a bílkoviny jím mo
hou procházet ve své sbalené podobě. V případě transmembránového 
transportu je průchod menší a bílkoviny se jím musí proplétat. Velikost 
otvoru však nehraje žádnou zásadnější roli, takže zmíněné způsoby mů
žeme považovat za ekvivalentní. Proto je oba označuji jako hradlový 
transport. 

Jaké jsou základní nutné požadavky pro hradlový transport? Představte 
si parkovací garáž rezervovanou pro vozy s diplomatickými poznávacími 
značkami. Místo lidské obsluhy zde funguje snímací zařízení, které čte 
čárkový kód na poznávací značce, a pokud je kód správný, vrata garáže 
se otevřou. Před garáž přijede auto s diplomatickou poznávací značkou, 
snímací zařízení přečte čárkový kód, oteřou se vrata a auto vjede dovnitř. 
Nezáleží na tom, zda auto jelo ke garáži deset metrů nebo deset tisíc 
kilometrů a zda jde o nákladní auto, džíp nebo motocykl; pokud má 
správný čárkový kód, může dovnitř. Pro hradlový transport v garáži jsou 
tedy nutné tři základní složky: identifikační štítek, snímací zařízení a vra
ta aktivovaná snímacím zařízením. Kdyby některá z těchto součástí chy
běla, vůz by se nedostal dovnitř nebo by garáž přestala být rezervovaným 
místem. 

Protože hradlový transport vyžaduje pro své fungování minimálně tři 
samostatné složky, je nezjednodušitelně složitý. A z tohoto důvodu čelí 
předpokládaný postupný darwinovský vývoj hradlového transportu v buň
ce značným problémům. Kdyby bílkoviny určené k dopravě neobsahova
ly žádný signál, nebyly by rozpoznány. Kdyby zde nefungoval receptor, 
který by rozlišoval signál, nebo pokud by zde chyběl kanálek, jímž by 
bílkovina mohla proplout, k dopravě by nedošlo. A kdyby byl kanálek 
otevřen pro všechny bílkoviny, pak by se vymezené odělení nikterak ne
lišilo od zbytku buňky. 

Vezikulární transport je ještě složitější než transport hradlový. Dejme 
tomu, že teď auta diplomatů nebudou vjíždět do garáže jedno po druhém, 
ale že všichni diplomaté musí vyjet se svým autem do přívěsu velkého 
vlečného vozidla, to pak vjede do speciální garáže, kde auta vyjedou 
z přívěsu a zaparkují. Nyní potřebujeme způsob, jak vlečný vůz pozná 
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správná auta, způsob, jak garáž rozpozná vlečný vůz, a způsob, jak se 
auta dostanou v garáži ven z přívěsu. Tento scénář vyžaduje šest samo
statných složek: (1) identifikační štítek na autech, (2) vlečný vůz, který 
naloží auta, (3) snímací zařízení na vlečném vozu, (4) identifikační štítek 
na vlečném vozu, (5) snímací zařízení u vjezdu do garáže a (6) aktivova-
telná vrata garáže. V buněčném vezikulárním transportu těmto součástem 
odpovídí manózo-6-fosfát, klatrinový váček, receptor M6P v klatrino-
vém váčku a v-SNARE, t-SNARE a SNAP/NSF proteiny. Pokud někte
rá z těchto funkcí není přítomna, k vezikulárnímu transportu nemůže 
docházet nebo se naruší celistvost cílového oddělení. 

Protože vezikulární transport vyžaduje trochu víc součástí než hradlo
vý, nemůže se postupně vyvinout z hradlového transportu. Například 
kdybychom měli na autech diplomatů nálepky s čárkovým kódem, po 
umístění aut do přívěsu vlečného vozidla (váčku, který je přepravuje) by 
tyto nálepky byly schované, takže by se do garáže nedostala. Nebo dejme 
tomu, že by vlečný vůz měl stejné označení jako auta, takže by mohl do 
garáže vjet. Chyběl by nám však mechanismus, jak by se auta dostala do 
přívěsu, takže by vlečný vůz nebyl k ničemu. Kdyby do přívěsu nahodile 
vjížděla jakákoli auta, do garáže by se dostala i auta nediplomatů. Vrátí-
me-li se do světa buňky, kdyby váček „jen tak" vznikl, postrádal by 
mechanismus pro identifikaci bílkovin, které by se do něho měly dostat, 
a nemohl by specifikovat své určení. Umístěním označených bílkovin do 
neoznačeného váčku by označení přestala být dostupná, takže organismu, 
který měl do té doby spokojeně fungující hradlový dopravní systém, by 
tento krok uškodil. Hradlový a vezikulární transport jsou dva samostatné 
mechanismy; ani jeden z nich nepomáhá v pochopení druhého. 

Stručný přehled nutných předpokladů hradlového a vezikulárního 
transportu v této kapitole nebere v potaz mnoho dalších složitostí těchto 
systémů. Protože však jen zvyšují jejich spletitost, nemohou zmírnit ne-
zjednodušitelnou složitost cílené dopravy. 

Růže z druhé ruky 

Nezjednodušitelně složité systémy jako pasti na myši, Rube Goldbergovy 
mechanismy a vnitrobuněčný dopravní systém se nemohou vyvíjet podle 
Darwinovy teorie. Nemůžete začít s podložkou, chytit několik myší, při-
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dat pružinu, chytit několik dalších, doplnit kladívko, chytit další myši 
a tak dále. Celý systém musí být sestaven najednou, jinak vám myši u-
tečou. Podobně nemůžete začít se signální sekvencí a nechat bílkovinu 
popojít kousek směrem k lyzozomu, přidat protein signálního receptoru, 
nechat bílkovinu popojít zase trochu dál a tak dále. Je to buď všechno, 
nebo nic. 

Možná však něco přehlížíme. Možná se jedna součást pasti na myši 
používala na něco jiného než na chytání myší a podobně tomu třeba bylo 
i s ostatními součástkami. Co když se několik součástek, které se použí
valy k jiným účelům, v určitém bodě najednou spojilo a vytvořilo funkč
ní past na myši? A možná že složky vnitrobuněčného dopravního systému 
v buňce původně vykonávaly jiné úkoly a pak se přeorientovaly na svou 
současnou roli. Nemohlo to tak být? 

Uvážit úplně všechny možné úlohy jednotlivých součástek není v na
šich silách. Můžeme se však zamyslet nad několika pravděpodobnými 
úlohami některých složek dopravního systému. Uvidíme při tom, jak ve
lice nepravděpodobné je, že by se součásti používané k jiným účelům 
přizpůsobily novým rolím v nějakém složitém systému. 

Začněme u bílkoviny, která byla díky své hydrofobní oblasti zanořena 
v buněčné membráně. Předpokládejme dále, že bylo prospěšné, aby tam 
tato bílkovina byla, protože zpevňovala membránu a zvyšovala její odol
nost vůči trhlinám a dírám. Mohla by se tato bílkovina nějak proměnit 
v kanálek s hradlem? Je to, jako bychom se ptali, zda by se dřevěné 
trámy ve zdi mohly postupným darwinovským vývojem krok za krokem 
proměnit ve dveře se snímacím zařízením. Dejme tomu, že by se dřevěné 
trámy přesunuly na jedno místo, čímž by se oblast mezi nimi oslabila 
natolik, že by popraskala omítka a ve zdi by vznikla díra. Dírou by pak 
do místnosti vnikal hmyz, myši, hadi a podobně, zatímco by odtud uni
kalo teplo nebo naopak chlazený vzduch. Podobně by malým otvorem, 
který by vznikl v důsledku mutace způsobující nahromadění bílkovin u-
nikaly skladované živiny, sůl, ATP a další potřebné látky. To nepřed
stavuje žádné zlepšení. Dům s dírou ve zdi by nikdo nekoupil a buňka 
s otvorem ve stěně by ve srovnání s ostatními buňkami byla ve velké 
nevýhodě. 
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• Tak tedy dejme tomu, že by se nějaká bílkovina mohla vázat na 
počátky nových bílkovin, zatímco by je ribozóm dával dohromady. Dej
me tomu, že by to bylo zlepšení, protože nové, neuspořádané proteiny 
jsou zranitelnější, takže vazba sbalené bílkoviny by je ochránila, dokud 
by jejich výroba a uspořádání nebyly zcela dokončeny. Mohla by se ta
ková bílkovina vyvinout řekněme v částici pro rozpoznávání signálu 
(SRP)? Nikoli. Taková bílkovina by novému proteinu pomáhala rychle se 
složit, místo aby ho nechávala neuspořádaný, což dnes SRP dělá. Složené 
bílkoviny ovšem nemohou projít kanálkem s hradlem, kam je dnešní SRP 
přivádí. Kromě toho, kdyby proto-SRP zastavovala syntézu prováděnou 
ribozómem, jak to dělá dnešní SRP, ale zařízení na obnovení výroby by 
dosud neexistovalo, posléze by to buňku usmrtilo (některé smrtelné jedy 
zabíjejí tak, že vyřazují buněčné ribozómy z činnosti). Stojíme tedy před 
dilematem: na začátku by nekontrolovaný inhibitor syntézy zabil buňku, 
ale dočasné zastavení proteinové syntézy je u dnešních buněk klíčové. 
Kdyby ribozóm v procesu výroby na nějaký čas nepřestal, nová bílkovina 
by nakonec byla tak veliká, že by se nevešla do kanálku s hradlem. Zdá 
se tedy, že z bílkoviny, jejímž úkolem bylo vázat nové proteiny a chránit 
je před degradací, se dnešní SRP vyvinout nemohla. 

Představme si, že nějaký enzym umísťoval na proteiny při jejich výro
bě velkou sacharidovou skupinu („přívěsek"). Dejme tomu, že to nějak 
přispívalo k stabilizaci bílkoviny, takže v buňce vydržela déle. Mohl se 
tento krok nakonec stát součástí řetězce vnitrobuněčného transportu? Ne. 
Přívěsek by zvětšením bílkoviny bránil jejímu průchodu budoucím hrad
lem, které by vypadalo jako dnešní hradlo v ER. Přívěsek by ve vývoji 
dopravního systému byl ve skutečnosti překážkou. 

Stejně tak by buňku ničily i další izolované součásti systému, místo 
aby jí byly prospěšné. Enzym, který by odstřihával signální sekvenci 
(„ornament"), by byl škodlivý, pokud by signální sekvence hrála v pri
mitivní buňce kladnou roli. Sestřihávání sacharidového přívěsku by bylo 
krokem zpět, pokud by přívěsek měl nějaký úkol. Uzavírání proteinů, 
jako je bílkovina pro zpracování odpadu, do váčku by bylo škodlivé, 
pokud by tato bílkovina původně měla pracovat ve volném prostoru.• 
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Ve druhé kapitole jsem uvedl, že nelze vzít specializované součásti 
jiných složitých systémů (jako například péro z dědečkových hodin) a po
užít je přímo jako specializované součásti druhého nezjednodušitelně slo
žitého systému (například pasti na myši), pokud tyto součásti nejprve 
výrazně neupravíme. Analogické součástky, které v jiných systémech vy
konávají jinou úlohu, nemohou zmírnit nezjednodušitelnou složitost no
vého systému; problém se pouze přesouvá z „výroby" součástek na jejich 
„úpravu". Každopádně žádná nová funkce nevznikne, pokud sestavování 
neřídí nějaký inteligentní činitel. V této kapitole vidíme, že stavba do
pravního systému stojí před stejným problémem: sestavit tento systém 
kousek po kousku z nových nebo již použitých součástek nelze. 

Smrt v raném věku 
V jedné verzi našeho televizního filmu byl na krabici s vakcínami umís
těn špatný štítek a děti pak umíraly. Naštěstí to celé byla fikce - vymyš
lený příběh o vymyšleném příběhu. Ve skutečném životě však záměna 
nebo absence štítků může přinést skutečné oběti na životech. 

Plačící dvouletá holčička stojí s pomocí dospělého před stupnicí na 
měření tělesné výšky. Měří jen šedesát centimetrů. Obličej a oči má na
puchlé a nohy ohnuté. Pohybuje se strnule. Je silně retardovaná. Lékař
ská prohlídka poukazuje na zvětšené srdce, játra a slezinu. Kašel a rýma 
vypovídají o další z mnoha infekcí horních dýchacích cest, které již za 
svůj krátký život prodělala. Lékař holčičce odebere vzorek tkáně a pošle 
ho do laboratoře na rozbor; laborant nechá buňky ze vzorku růst v Petri-
ho misce a zkoumá je pod mikroskopem. Každá z buněk obsahuje tisíce 
drobných, hustých zrníček, které v normálních buňkách nejsou. Tato zrn
ka se nazývají „inkluze"; holčička má vzácnou dědičnou chorobu mu-
kolipózu. Protože jde o progresivní nemoc, kosterní a nervové potíže 
budou časem narůstat. Než bude holčičce pět let, zemře. 

Mukolipóza je způsobena defektem v dráze dopravy bílkovin. Buňky 
pacientů trpících touto nemocí nemají v dlouhém řetězci, jehož pomocí 
se degradační bílkoviny dostávají z cytoplazmy do lyzozomu, jedno zaří
zení. Enzymy, které se měly dostat do lyzozomu, tam vlivem tohoto de
fektu nikdy nedorazí. Místo toho jsou v nesprávném váčku odsouvány 
k buněčné membráně a vykládány v mimobuněčném prostoru. 
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Buňka je dynamický systém, a tak jako musí budovat nové struktury, 
musí také neustále odbourávat staré. Starý materiál je odbouráván v ly-
zozomu, kam je přinášen. U dětí s mukolipózou se odpad odhazuje do 
„drtiče odpadků", jak tomu má být, ale „drtič" je rozbitý: není tam žádná 
degradační bílkovina pro zpracování odpadu, která normálně rozkládá 
staré struktury. V důsledku toho se tam odpad hromadí a lyzozomy se 
plní. Buňka vyrábí nové lyzozomy, aby bylo kam ukládat narůstající od
pad, ale i nová oddělení se nakonec naplní zbytky buněčného života. Ča
sem celá buňka zduří, tkáně se zvětší a pacient umírá. 

Dítě může zemřít kvůli tomuto jedinému defektu v jednom z mnoha 
zařízení potřebných k dopravě bílkovin do lyzozomu. Jediná chyba ve 
spletité dráze buněčného transportu se stává osudnou. Kdyby celý tento 
systém nezačal fungovat okamžitě, naši předkové by utrpěli podobný 
osud. Pokusy o postupný vývoj systému dopravy bílkovin jsou receptem 
na vyhynutí. 

Vzhledem k zdravotním problémům spojeným se selháním tohoto do
pravního systému a k jeho fascinující složitosti bychom mohli očekávat, 
že evoluční vývoj vezikulární dopravy bílkovin bude oblastí intenzivního 
výzkumu. Jak se takový systém mohl vyvinout krok za krokem? Jaké 
překážky by buňka musela překonat při směřování od nějakého jiného 
způsobu zpracování odpadu k vzniku opláštěného váčku, konkrétně urče
ného a vybaveného k splynutí s lyzozomem? Opět platí, že kdybychom 
v literatuře hledali vysvětlení evoluce vezikulárního transportu, dočkali 
bychom se značného zklamání. Nic tam není. 

Annual Review of Biochemistry (či ARE) je knižní edice, velice oblíbe
ná u biochemiků, která shrnuje současný stav poznání ve vybraných ob
lastech výzkumu. Roku 1992 byl v ARB otištěn článek týkající se „třídění 
bílkovin pomocí váčků". Autoři svou zprávu začínají konstatováním 
zřejmé skutečnosti: „Doprava bílkovin mezi organelami vázanými 
k membráně je nesmírně složitý proces." Poté profesionálním způsobem 
popisují jednotlivé systémy a současný výzkum v této oblasti. V celém 
tomto šestačtyřicetistránkovém pojednání však ani jednou nenarazíme na 
vysvětlení, jak se takovýto systém mohl postupně vyvinout. Toto téma se 
vymyká jeho rozsahu. 
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Počítačová databáze odborné literatury v oblasti biomedicíny vám 
umožní rychle si prohlédnout klíčová slova v názvech doslova statisíců 
článků. Když hledáte názvy, v nichž se vyskytuje slovo evoluce a zároveň 
váček, nenajdete ani jeden. Budete-li se literaturou prokousávat klasickým 
způsobem, narazíte na několik roztroušených statí, které se zamýšlejí nad 
tím, jak se hradlový transport mezi odděleními eukaryontní buňky mohl 
vyvinout. Všechny tyto práce však předpokládají, že dopravní systémy 
vznikly z již dříve existujících systémů bakteriální dopravy, které již mě
ly všechny součásti dnešních buněk. To nám nikterak nepomůže. Přestože 
tyto úvahy mohou mít něco společného s tím, jak mohlo docházet k du
plikaci dopravních systémů, ani v nejmenším nesouvisí s tím, jak vznikly 
systémy původní. Tento složitý mechanismus musel v určitém bodě začít 
existovat a krok za krokem se to stát nemohlo. 

Snad nejlepší přehled vezikulárního transportu je v učebnici předsedy 
Národní akademie věd USA Bruce Albertse, držitele Nobelovy ceny Ja-
mese Watsona a několika dalších spoluautorů Molecular Biology of the 
Cell (Molekulární biologie buňky). Učebnice na 100 stránkách popisuje 
elegantní detaily hradlového a vezikulárního transportu. Z těchto 100 
stran nese jeden a půl stránky název „Topologické vztahy organel vá
zaných na membránu lze vyložit z hlediska jejich evolučního původu". 
V této části autoři poukazují na to, že pokud se váček odděluje od bu
něčné membrány směrem do buňky, pak je jeho vnitřek ekvivalentní 
s vnějškem buňky. Následně formulují teorii, že jaderná membrána, ER, 
Golgiho aparát a lyzozomy původně vznikly při oddělování částí buněčné 
membrány. To může a nemusí být pravda, ale vůbec nic se zde neříká 
o původu dopravy bílkovin, ať již vezikulárního nebo hradlového. Klatrin 
v této krátké části zmíněn není, stejně jako problémy nakládání správného 
nákladu do správného váčku a jeho směrování do správného oddělení. 
Stručně řečeno, toto pojednání se k otázkám, které si zde klademe, ne
vyjadřuje. Na konci našeho pátrání v literatuře nevíme o nic víc, než 
když jsme začali. 

Shrnutí a pohled vpřed 
Vezikulární transport je ohromující proces, který není o nic jednodušší 
než plně automatizované doručení vakcíny ze skladu do kliniky vzdálené 
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patnáct set kilometrů. Defekty ve vezikulárním transportu mohou mít 
stejně smrtelné následky jako nedoručení potřebné vakcíny do města su
žovaného nemocí. Rozbor ukazuje, že vezikulární transport je nezjedno-
dušitelně složitý, takže jeho vývoj tvrdošíjně odolává teoriím postupného 
vývoje, s nímž počítá Darwinova evoluce. Z prohlídky odborné bioche
mické literatury a učebnic vyplývá, že dosud nikdo podrobně nepopsal 
proces, jímž tento systém mohl vzniknout. Tváří v tvář nesmírné složi
tosti vezikulárního transportu je darwinovská teorie němá. 

V další kapitole se zaměřím na umění sebeobrany - ale samozřejmě na 
molekulární úrovni. Tak jako v našem velkém světě jsou kulomety, křiž-
níky a jaderné bomby nutně složité stroje, uvidíme, že i nepatrné buněč
né obranné mechanismy jsou dosti složité. V Darwinově černé skříňce 
mnoho jednoduchých věcí není. 
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Nebezpečný svět 
Nepřátelé ve všech podobách a velikostech 

Nepřátelé jsou všude kolem nás. Paranoia s tím nemá nic společného. 
Jsme obklopeni tvory, kteří se nás z různých důvodů snaží zničit. Vzhle
dem k tomu, že většině lidí se ještě nechce umřít, podnikají různé kroky, 
aby se ubránili. 

Útok může přijít v jakékoliv podobě a nabýt jakýchkoliv rozměrů, tak
že obrana musí být univerzální. Největší ohrožení představuje válka mezi 
národy. Zdá se, že vládce každého národa vždy usiluje o majetek sou
sedních zemí, přičemž ohrožené země se buď musí bránit, nebo nést 
nepříjemné následky. V dnešní době však země obvykle mají velmi pro
pracovaný systém obrany. Například Spojené státy mají hromady atomo
vých bomb. Kdyby nám některá země chtěla - obrazně řečeno - pohrozit 
pěstí, můžeme je poděsit řinčením našich bomb. Pokud by výhrůžky pře
rostly v násilí a my bychom nakonec nechtěli atomové bomby použít, 
můžeme rozmístit i jiné zbraně: trysková letadla nesoucí řízené střely, 
letadla pro elektronický průzkum, která dokáží monitorovat vzdušný 
prostor v okruhu mnoha kilometrů, tanky vybavené pro boj v noci, rake
ty země-vzduch, jež sestřelují rakety země-země, a mnohé další. Pokud 
se týká technické stránky chřestění zbraněmi, žijeme ve zlatém věku. 

Tak velké ohrožení, jakým je válka, jistě nelze podceňovat. Existují 
však i jiné druhy útoků, které rovněž představují smrtelné ohrožení. Úno
sy letadel teroristy či plynové útoky v podzemní dráze jsou dnes bohužel 
až příliš časté. Podobným útokům navíc nezabrání ani žádná z výše po-
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psaných zbraní. Změní-li se totiž typ nepřítele - místo cizí země je jím 
nyní domácí teroristická skupina - musí se změnit i povaha obrany. Mís
to bomb zavádějí vládní úředníci detektory kovu na letištích a umisťují 
ozbrojené stráže na strategická stanoviště. 

Války a teroristické útoky nás jistě děsí, avšak nesetkáváme se s nimi 
denně, jako například s loupeží nebo přepadením. Situace znalý obyvatel 
velkoměsta si zabezpečí okna mříží, používá domácí telefon nebo kukát
ko, aby se přesvědčil, kdo stojí za dveřmi, a kdykoliv jde vyvenčit psa, 
je vyzbrojen sprejem se slzným plynem. V zemích, kde takovéto moderní 
vymoženosti ještě neznají, si lidé kolem svého obydlí postaví zeď nebo 
vysoký plot, který nezvaným hostům (dvou- ani čtyřnohým) nedovolí 
vstoupit. Pro případ, že by tuto překážku někdo překonal, mají u postele 
opřeno kopí. 

Klacek, kámen, zeď, pistole, poplašné zařízení, tank i atomová bomba 
mají sloužit k odražení útoku. Okolnosti, za nichž lze dané zbraně použít, 
se sice mohou značně lišit, do jisté míry se však také překrývají. Zloděje 
je někdy možné zahnat klackem stejně dobře jako pistolí. Teroristické 
skupině lze pohrozit pistolí i tankem. Tanku a atomové bomby můžeme 
užít ve válce s jinou zemí. V tomto smyslu lze hovořit o „evoluci" o-
branných systémů. Zbrojení je předmětem určité soutěže, během níž se 
vybavení protivných stran neustále zdokonaluje. Z vlastní zkušenosti ví
me, že život je boj, v němž přežijí jen lidé či země s nejlepším systémem 
obrany. Ještě než naskočíme do létající skříňky a znovu se vydáme na 
cestu s Kalvínem a Hobbesem, musíme si připomenout rozdíl mezi poj
movým a skutečným předchůdcem. Kámen i pistole mohou sloužit 
k obraně. Kámen však nelze změnit v pistoli řadou postupných přeměn. 
Sprej se slzným plynem není skutečným předchůdcem ručního granátu. 
Rozmontujeme-li tryskové letadlo, nepodaří se nám z něj sešroubovat 
atomovou bombu - přesto, že letadlo i bomba šrouby obsahují. Darwino
va evoluční teorie počítá pouze se skutečnými předchůdci. 

Lidské bytosti a dravá zvířata nejsou jediným nebezpečím, se kterým 
se člověk setkává. Existují také miniaturní útočníci, před nimiž nás bom
by, pistole ani kameny neochrání. Bakterie, viry, houby - ti všichni by 
si na nás rádi pochutnali, kdybychom jim to dovolili. Někdy se do nás 
pustí - naše tělo je však naštěstí vybaveno řadou obranných systémů, 
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které si s mikroskopickými útočníky poradí. První obrannou linii před
stavuje kůže. Kůže - podobně jako hradba z kůlů - je po technické strán
ce jednoduché obranné zařízení: je to těžko překonatelná bariéra. Lidé, 
kteří utrpěli značné popáleniny, často podlehnou rozsáhlé infekci, neboť 
jejich přirozená obranná bariéra - kůže - byla narušena a vnitřní obranné 
systémy si nedokáží poradit s ohromným množstvím vetřelců. Ačkoliv je 
kůže důležitou součástí ochrany organismu, není skutečným předchůdcem 
imunitního systému. 

Aby odradily nepřítele, který by se jinak dokázal vyšplhat až nahoru, 
jsou některé hradby opatřeny ostrými výčnělky. V části Bronxu, kde jsme 
bydleli, byly všechny ploty ukončeny ostnatým drátem. Ostré výčnělky 
ani ostnatý drát ovšem nejsou součástí bariéry samotné; jsou to jen pří-
datná zařízení, zvyšující její účinnost. Ostnatý drát ani plot samotný však 
přesto nejsou skutečnými předchůdci pistole nebo našlápné miny. 

I kůže má podobná přídatná zařízení, která zvyšují její obranné účin
ky. V biochemické laboratoři musíme často používat rukavice, abychom 
si chránili ruce před materiálem, jehož se dotýkáme. Někdy jsou však 
rukavice nutné, abychom ochránili materiál před sebou samotnými. Na
příklad ti, kdo pracují s RNA, nosí rukavice proto, že lidská pokožka 
vylučuje enzym, jenž narušuje strukturu RNA. Proč tomu tak je? Bylo 
zjištěno, že mnohé viry jsou tvořeny RNA. Pro takový virus představuje 
vylučovaný enzym stejnou bariéru, jako by pokožka byla omotána ostna
tým drátem: každá RNA, která se tuto překážku pokusí překonat, je do
slova roztrhána. 

Pokožka je však opatřena i jinými druhy „bodců". K nejzajímavějším 
patří skupina molekul zvaných magainin. Tyto molekuly objevil biolog 
Mike Zasloff, když zkoumal, proč jsou laboratorní žáby, které rozřízl 
a zase sešil v nesterilním prostředí, jen zřídkakdy postiženy infekcí. Pro
kázal, že kůže žab vylučuje látku, jež dokáže ničit bakteriální buňky. Od 
té doby byla existence bílkoviny magainin zjištěna u mnoha dalších živo
čišných druhů. Avšak magainin, stejně jako enzymy narušující strukturu 
RNA, není předchůdcem složitých obranných systémů, které nalézáme 
pod kůží živočichů. 

Abychom mohli odhalit výzbroj těžšího kalibru, musíme nahlédnout 
hlouběji pod kůži. Vnitřní obranný systém obratlovců je nesmírně kom-

129 



Darwinova černá skříňka 

plikovaný. Podobně jako moderní americká armáda i tento systém má 
celou řadu nejrůznějších zbraní, přičemž pole působnosti jednotlivých 
zbraní se mohou, stejně jako v armádě, překrývat. Ovšem, jak už bylo 
řečeno výše, jednotlivé části imunitního systému nelze automaticky pova
žovat za skutečné předchůdce částí dalších. Ačkoliv obranné schopnosti 
našeho těla jsou dosud předmětem výzkumu, některé aspekty jsou již po
drobně probádány. V této kapitole se budeme zabývat vybranými částmi 
imunitního systému a zaměříme se na nesnáze, k nimž by zde došlo při 
uplatnění modelu postupného vývoje. Každému, kdo bude důmyslností 
popisovaných systémů uchvácen a rozhodne se prostudovat je podrobněji, 
doporučuji, aby si opatřil jakoukoliv učebnici imunologie. 

Vhodný materiál 

Podaří-li se mikroskopickému vetřelci proniknout vnějšími obrannými ba
riérami, jimiž je naše tělo vybaveno, dochází ke spuštění imunitního sys
tému. Imunitní systém se spustí automaticky. Podobně jako protiraketové 
systémy, které armáda kdysi plánovala využít pro hvězdné války, obran
ný systém našeho těla se skládá z robotů řízených autopilotem. Vzhledem 
k tomu, že systém je plně automatický, každý jednotlivý krok musí být 
uveden do chodu na základě nějakého mechanismu. První těžkostí, na 
kterou automatický obranný systém naráží, je rozpoznání nepřítele. Je 
nezbytné odlišit bakteriální buňky od krvinek a viry od pojivové tkáně. 
Imunitní systém - na rozdíl od nás - nemůže využít zraku. Musí se tedy 
spoléhat na schopnost, která se podobá hmatu. 

• Protilátky tedy fungují jako „prsty" našeho slepého imunitního sys
tému - umožňují mu odlišit vetřelce od těla samotného. Protilátky jsou 
tvořeny čtyřmi řetězci aminokyselin (obrázek 6-1): skládají se ze dvou 
stejných lehkých řetězců a dvou stejných těžkých řetězců. Těžké řetězce 
jsou přibližně o polovinu delší než řetězce lehké. Uvedené řetězce v buň
ce utvoří celek ve tvaru písmene Y. Vzhledem k tomu, že dva těžké ře
tězce jsou totožné a dva lehké řetězce jsou rovněž totožné, je písmeno 
Y naprosto symetrické: kdybychom vzali nůž a uprostřed jej rozřízli, zís
kali bychom dvě stejné poloviny, přičemž každá z nich by obsahovala 
jeden těžký a jeden lehký řetězec. Každá polovina vidlice písmene Y je 
zakončena prohloubeninou (zvanou vazebné místo). Vazebné místo lemují 
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části lehkého i těžkého řetězce. Vazebná místa mohou mít celou řadu 
tvarů. Jedna protilátka má například vazebné místo, které na jednom úse
ku vystupuje, další úsek je tvořen prohlubní, u okraje je hladká ploška. 
Další protilátka může mít kladný náboj vlevo, štěrbinu uprostřed a hrbol 
vpravo. 
Obrázek 6-1 
Schematický nákres molekuly protilátky. 

Stane-li se, že tvar vazebného místa přesně odpovídá tvaru molekuly na 
povrchu nepřátelského viru či bakterie, protilátka tuto molekulu váže. Pro 
větší názornost si představme nějaký v domácnosti užívaný předmět 
s větší prohlubní, z níž vyčnívá několik hrbolů. Moje nejmladší dcera má 
například autíčko pro panenky se dvěma sedadly vpředu a dvěma sedadly 
vzadu - představme si tedy něco podobného. Vezmeme autíčko do ruky, 
projdeme se po domě a pokusíme se najít všechny další předměty, které 
by do hračky přesně zapadaly - tak, aby přesně vyplnily prohlubeň, tedy 
prostor kolem předních a zadních sedadel, aniž by někde zůstalo prázdné 
místo. Naleznete-li jeden jediný odpovídající předmět, měli jste větší štěs-
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ti než já. V mém domě, v kanceláři ani v laboratoři se nenašlo nic, co 
by do autíčka přesně zapadlo. Dovedu si představit, že na světě existuje 
předmět, jehož tvar by autíčku odpovídal, ale já jsem ho ještě nenašel. 

Tělo je postaveno před podobný problém: pravděpodobnost, že existu
jící protilátka by mohla vázat existujícího vetřelce, je velmi malá. Aby 
tělo zajistilo, že každému útočníkovi bude odpovídat alespoň jeden druh 
protilátek, vyrábí jich miliardy až biliony. Konkrétní vetřelec se obvykle 
musí setkat se 100 000 protilátek, než nalezne jednu, která jeho tvaru 
odpovídá. 

Jakmile bakterie proniknou do těla, začínají se množit. V okamžiku, 
kdy se protilátce podaří s bakterií spojit, může jich být už úctyhodné 
množství. Tělo má na obranu proti tomuto množícímu se „trojskému ko
ni" k dispozici 100 000 zbraní, z nichž ovšem pouze jedna funguje. Jedna 
pistole však proti houfu vetřelců nic nezmůže. Je tedy nezbytné přivést 
posily. Tělo samozřejmě zná způsob, jak to provést. Nejprve se však na 
chvíli zastavme, abychom si vysvětlili, kde se protilátky vůbec berou. 

Existují miliardy různých druhů protilátek. Každý druh se vyrábí ve 
zvláštní buňce. Buňky, které protilátky produkují, se nazývají B-buňky 
(nazývají se tak podle ptačího orgánu bursa Fabricii, kde dozrávají a kde 
byly také poprvé objeveny).2 Při zrodu B-buňky její vnitřní mechanismus 
náhodně zvolí jeden z mnoha genů protilátky, které jsou zakódovány 
v její DNA. Tento gen je tedy „zprovozněn", zatímco všechny ostatní 
geny jsou „vypnuty". Buňka tedy produkuje pouze jeden typ protilátky 
s jedním určitým typem vazebného místa. Další vznikající B-buňka bude 
mít se vší pravděpodobností „zprovozněn" jiný gen protilátky, takže bude 
vyrábět jinou bílkovinu s odlišným vazebným místem. Celý systém tedy 
funguje na principu: jedna B-buňka = jeden určitý typ protilátky. 

Jakmile je protilátka vyrobena, očekávali bychom, že opustí B-buňku, 
aby se mohla věnovat obraně našeho těla. Kdyby však B-buňky vyslaly 
veškerý svůj obsah do těla, nebylo by už možné zpětně určit, ze které 
buňky daná protilátka pochází. Buňka je tedy jakousi továrnou, která vy
rábí určitý typ protilátky. Najde-li protilátka svoji bakterii, musí infor
movat B-buňku, aby jí poslala posily. Kdyby však protilátka byla od 
buňky odloučena, nemohla by se s ní spojit. 
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Tělo však naštěstí volí chytřejší postup. Když B-buňka poprvé vyrobí 
protilátku, dochází k ukotvení protilátky v buněčné membráně tak, že 
vidlice písmene Y vyčnívá ven (obrázek 6-2). Tohoto jevu dosáhne buň
ka tím, že kromě genu pro danou protilátku použije ještě malý kousek 
genu, v němž je zakódován olejnatý konec bílkoviny. Vzhledem k tomu, 
že i buněčná membrána je jakoby naolejovaná, protilátka se na ni nalepí. 
Tento krok je nesmírně důležitý, neboť od této chvíle je protilátka (i její 
vazebné místo) spojena s továrnou, z níž vzešla. Nyní tělo střeží celá 
B-buňka. Narazí-li na vetřelce, protilátka připojená k buňce jej váže. 
Obrázek 6-2 
Schematický nákres B-buňky. 

Protilátka 

B-buňka 

Továrna je tedy po ruce pro případné zneškodnění nepřítele. Kdyby bylo 
možné vyslat k buňce signál, aby vyráběla větší množství protilátky, zna
menalo by to získání posil pro boj s vetřelcem. Naše tělo naštěstí zná 
způsob, jak signál vyslat; naneštěstí je však značně komplikovaný. Jak
mile se protilátka připevněná k membráně B-buňky spojí s cizí moleku
lou, spustí složitý mechanismus sloužící k pohlcení nepřítele. Továrna na 
výrobu protilátek v podstatě zajme rukojmí. Protilátka pak odtrhne kou-
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sek buněčné membrány a utvoří z ní malý měchýřek, který poslouží jako 
kabina taxíku. Rukojmí je v tomto taxíku převezen přímo dovnitř továrny 
- B-buňky. Uvnitř buňky (dosud uzavřena v měchýřku) je cizí bílkovina 
nasekána na malé kousky, přičemž jeden z nich je připojen k další bíl
kovině (zvané MHC). Puchýřek se pak vrací k membráně buňky. Zven
ku se k továrně přiblíží jiná buňka (zvaná pomocná T-buňka). Pomocná 
T-buňka se spojí s B-buňkou, která T-buňce předloží odseknutý kousek 
vetřelce (kousek cizí bílkoviny vázaný bílkovinou MHC) k posouzení. 
Je-li spojení protilátky s vetřelcem odpovídající, T-buňka začne vylu
čovat látku zvanou interleukin. Interleukin je pro továrnu na zbraně -
B-buňku - jako příkaz z Ministerstva obrany. Interleukin se váže na další 
bílkovinu na povrchu B-buňky, čímž uvádí do pohybu řetěz událostí, 
jehož výsledkem je rozkaz zaslaný jádru B-buňky. Rozkaz zní: Růst! 

B-buňka se tedy začíná velmi rychle množit. T-buňky vylučují inter
leukin po celou dobu svého spojení s B-buňkou. Rozrůstající se továrna 
- B-buňka - nakonec vyprodukuje řadu vedlejších továren, jimiž jsou 
specializované buňky zvané plazmatické buňky. Ty místo protilátky ulpí
vající v membráně vyrábějí bílkovinu, které chybí poslední olejnatá část. 
Volná protilátka je pak ve velkém množství vypouštěna do tekutiny vně 
buňky. V tomto okamžiku dochází ke kritickému zvratu. Kdyby nově 
vzniklé plazmatické buňky fungovaly stejně jako mateřská B-buňka, 
všechny protilátky by byly uvězněny na jednom místě a jejich účinnost 
při potlačení vetřelce by značně poklesla. • 

Krok za krokem 

Mohl se tento systém vyvinout postupně, krok za krokem? Představme si 
ono závratné množství - miliardy až biliony továren - B-buněk. Proces, 
během kterého je ze změti buněk produkujících protilátky vybrána jedna 
odpovídající, se nazývá klonální selekce. Klonální selekce tedy předsta
vuje elegantní způsob, jak zajistit připravenost organismu na pestrou šká
lu možných útočníků. Celý proces probíhá v mnoha krocích, z nichž 
některé jsme dosud neprohráli. Ponechme je prozatím stranou a pokusme 
se zjistit, jaké jsou minimální požadavky systému klonální selekce a zda 
se tyto minimální požadavky mohly vyvinout postupně, krok za krokem. 
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Klíčem k celému systému je spojení vazebných schopností bílkoviny 
s její genetickou informací. Toho by teoreticky bylo možné dosáhnout 
vyrobením protilátky, u níž by spodní část písmene Y byla spojena 
s DNA, která bílkovinu kóduje. Ve skutečnosti by ovšem podobné uspo
řádání nefungovalo. Bílkovina by sice mohla být napojena na svou gene
tickou informaci, avšak - vzhledem k tomu, že buňka je obklopena 
membránou - protilátka by nikdy nepřišla do styku s cizorodou látkou, 
která pluje vně buňky. Zdánlivým řešením popsaného problému by bylo, 
kdyby protilátka a k ní připojený gen byly z buňky vyloučeny. Mimo 
buňku však neexistuje žádný buněčný mechanismus, který by přenesl po
selství DNA k dalším bílkovinám. 

Ukotvení protilátky v membráně je tedy uspokojivým řešením - proti
látka se tak může setkat s další buňkou a přitom zůstat v blízkosti své 
DNA. Ačkoliv protilátka nyní může vázat cizorodou látku, aniž by se 
rozloučila s buňkou, přesto není v přímém kontaktu s DNA. Vzhledem 
k tomu, že bílkovina i DNA jsou slepé, musí existovat způsob, jak předat 
zprávu od jedné k druhé. 

Zkusme nyní - jen pro názornost - zapomenout na obtížný způsob, jak 
se zpráva o spojení protilátky s vetřelcem ve skutečnosti dostane k jádru 
B-buňky (s použitím „taxíku", pohlcení, MHC, pomocné T-buňky, in-
terleukinu atd.). Místo toho si představme jednodušší systém, který si 
vystačí s jedinou další bílkovinou. Řekněme, že když se protilátka spojí 
s cizí molekulou, stane se něco, co přitahuje nějakou jinou bílkovinu -
poslíčka, který v buněčném jádru továrny předá zprávu o zajetí rukojmí
ho. Možná, že jakmile je cizí látka objevena, protilátka změní svůj tvar 
- snad trochu zatáhne za svou spodní část nebo ji zasune dovnitř buňky 
a uvede tak do pohybu bílkovinu-poslíčka. Změna na spodní části proti
látky způsobí, že bílkovina-poslíček doběhne do buněčného jádra, kde se 
váže na určité místo DNA. Změna na určitém úseku DNA vyvolá růst 
buňky, která začne vyrábět protilátky bez olejnatého místa - protilátky, 
jež jsou vysílány z buňky, aby potlačily invazi. 

I v takto zjednodušeném schématu nám zůstávají tři zásadní složky: (1) 
v membráně zakotvená protilátka; (2) bílkovina-poslíček a (3) volná for
ma protilátky. Za předpokladu, že by chyběla kterákoliv ze součástí, sys
tém by nemohl fungovat. Kdyby nebylo v membráně zakotvené 
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protilátky, neexistoval by způsob, jak úspěšnou protilátku, která váže ve
třelce, spojit s buňkou obsahující genetickou informaci. Kdyby neexisto
vala volná forma protilátky, nebylo by po přijetí signálu k dispozici nic, 
co by bylo možné vyslat do bitvy. Nebýt bílkoviny-poslíčka, nebylo by 
ani spojení mezi v membráně zakotvenou protilátkou a zprovozněním ur
čeného genu. Tento systém by byl přibližně stejně užitečný jako domovní 
zvonek s přestřiženým vedením. 

Buňka, která by usilovala o vznik podobného systému na základě po
stupného vývoje v souladu s darwinismem, by se ocitla ve velmi obtížné 
situaci. Čím by měla začít? Vyloučit malé množství protilátky do velkého 
prostoru vně buňky by bylo zbytečným plýtváním prostředky. Totéž platí 
o vytvoření protilátky zakotvené v membráně. A k čemu by byla bílko-
vina-poslíček, kdyby nebylo nikoho, kdo by po ní poslal zprávu, a niko
ho, kdo by zprávu přijal v případě, že by poslíček nějakou nesl? Všechna 
fakta nás neúprosně vedou k závěru, že ani výše popsaný značně zjedno
dušený model klonální selekce nemohl vzniknout postupným vývojem. 

I v této zjednodušené podobě by se všechny tři složky musely vyvinout 
zároveň. Každá z uvedených tří položek - zakotvená protilátka, bílkovi-
na-poslíček a volné protilátky - musely vzniknout následkem samostatné 
události, snad řady vhodně uspořádaných přeměn, které již dříve existu
jící bílkoviny zastávající jiné povinnosti, proměnily ve složky systému 
protilátek. Darwinovy postupné kroky by se tak proměnily v sérii vysoce 
nepravděpodobných skoků. Náš rozbor však nebere v úvahu mnohé slo
žité otázky. K jakému zvratu v buňce dojde, že přestane k protilátce do
plňovat jednu olejovitou, na membráně ulpívající část? Mechanismus 
předání zprávy je ve skutečnosti také mnohem komplikovanější než v naší 
zjednodušené verzi. A dále: pohlcení bílkoviny, její částečné rozložení, 
vystavení fragmentu bílkoviny na povrchu buňky ve spojení s bílovinou 
MHC, rozpoznání komplexu (MHC + fragment) pomocnou T-buňkou, 
uvolnění interleukinu, navázání interleukinu na B-buňku, vyslání zprávy 
o navázání interleukinu k buněčnému jádru - představa, že bychom pů
vod tohoto systému měli vysvětlit na základě postupného vývoje, jistě 
nažene strach i těm nejstatečnějším. 
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Promíchat a znovu spojit 

Továren - B-buněk - je tedy značné množství a všechny mají připraveny 
protilátky, které se dokáží spojit s vetřelcem prakticky jakéhokoliv tvaru. 
Ale jak tělo dokáže vyrobit celé miliardy protilátek různého tvaru? Uká
zalo se, že tělo ovládá velmi elegantní trik, jak produkovat velké množ
ství různých protilátek, aniž by k tomu potřebovalo ohromné množství 
genetického materiálu, v němž by byly bílkoviny zakódovány. Na něko
lika následujících stranách se tento systém pokusím objasnit. Pokud po
drobnosti výkladu rychle zapomenete, nemusíte si s nimi příliš lámat 
hlavu. Chtěl bych pouze, abyste si uvědomili, jak složitým mechanismem 
je imunitní systém. 

• Probádání imunitního systému v celé jeho složitosti bylo pro vědce 
velmi vzrušujícím objevem. Vše začalo možná trochu krutým, avšak ne
zbytným pokusem. Chemici vyrobili několik molekul, které se v přírodě 
nevyskytují, a připojili je k bílkovině. Bílkovina nesoucí syntetické mo
lekuly byla z pokusných důvodů vstříknuta do krve králíkovi. Vědci byli 
velmi překvapeni, když zjistili, že králík si vytvořil protilátky, které se 
na syntetické molekuly přesně vázaly. Jak je to možné? Králík ani jeho 
předkové se s těmito syntetickými molekulami nikdy předtím nesetkali; 
jak tedy dokázali vyrobit protilátky? Jak je možné, že organismus poznal 
molekulu, kterou nikdy neviděl? 

Záhada rozmanitosti protilátek velmi zaujala vědce studující imunolo
gii. Nabízelo se několik možných vysvětlení. O bílkovinách je známo, že 
se jedná o velmi přizpůsobivé molekuly. Protilátky jsou bílkoviny. Mož
ná, že když do těla pronikne nová molekula, protilátka se kolem ní ovine, 
vytvaruje se jako podle šablony a pak v takovém uspořádání nějak ztuh
ne. Další možnost je tato: protože je obrana pro organismus životně dů
ležitá, DNA obsahuje obrovské množství genů, které kódují protilátky 
nejrůznějších tvarů - dost na to, aby tělo rozpoznalo i molekuly, s nimiž 
se dosud nesetkalo. Zakódování tak ohromného množství protilátek by 
v DNA ovšem zabralo více místa, než kolik je ho k dispozici. Je rovněž 
možné, že existuje pouze několik typů protilátek. Když se pak buňka dělí, 
dokáže nějakým způsobem vytvořit mnoho mutací pouze v oblastech kó
dujících vazebná místa protilátek. Tak by každá nová B-buňka v těle 
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mohla být nositelem různých mutací, v nichž by byla zakódována proti
látka odlišná od všech ostatních B-buněk. Správnou odpovědí však také 
může být kombinace všech uvedených řešení nebo možná žádné z nich. 

Odpověď na otázku různorodosti protilátek přinesl až velmi překvapivý 
objev: gen kódující danou bílkovinu nemusí vždy být souvislým segmen
tem DNA - může být přerušený. Přirovnáme-li gen k větě, je to, jako 
by zakódovanou bílkovinu „Rychlá hnědá liška skáče přes líného psa" 
bylo možné (bez narušení bílkoviny) přepsat: „Rychlá hndkájf bufjwkw 
nhrědá liška skáče přes líjpfeqmzda lfybnek sybagjufu ného psa." Smy
sluplné poselství DNA bylo přerušeno úseky obsahujícími nesmyslné 
kombinace písmen, které k bílkovině jaksi nepatřily. Další výzkumy pro
kázaly, že většina genů je opravena (nesmysl je vypuštěn) poté, co 
z DNA vznikne RNA kopie. Buněčný mechanismus dokáže i z poselství 
„přerušené" DNA, sestříhaného a opraveného v RNA, vyrobit správnou 
bílkovinu. Ještě překvapivější ovšem je, že sama DNA může být u genů 
protilátky různě sestavena. Jinými slovy, zděděná DNA může být pozmě
něna. To je úžasné! 

Spojování a přeskupování DNA hraje při vysvětlení velkého počtu pro
tilátek, které je tělo schopno vyrobit, zásadní roli. V následujících od
stavcích stručně popisuji výsledky dlouholeté práce mnoha badatelů. Díky 
jejich úsilí byla záhada různorodosti protilátek vyřešena. 

Při početí je v oplozeném vajíčku řada úseků genu, které přispívají 
k produkci protilátek. Tyto geny jsou uspořádány do souborů - nazvěme 
je prostě soubor 1, soubor 2 atd. U člověka je v prvním souboru přibliž
ně 250 genových segmentů. O něco níže na DNA, pod souborem 1, je 
deset genových segmentů, které tvoří soubor 2. Ještě níže na DNA nalé
záme skupinu šesti segmentů - soubor 3. Ještě o něco níže se nachází 
osm dalších genových segmentů, které tvoří soubor 4. Toto je tedy se
znam hráčů. 

Když plod povyroste a připraví se na své narození, chystá se rovněž 
produkovat B-buňky. Při výrobě B-buněk dochází k velmi zvláštní situ
aci: DNA v genomu je nově uspořádána, některé její části zůstávají ne
využity. Je vybrán jeden segment z prvního souboru a - zřejmě náhodně 
- přiřazen k jednomu segmentu z druhého souboru. Úsek DNA, jenž se 
nachází mezi nimi, je odstřižen a odložen. Následně je vybrán segment 

138 

Ověření obsahu krabice / Nebezpečný svět 

ze třetího souboru - opět zřejmě náhodně - a přiřazen k segmentu v sou
boru 1-2. 

Segmenty se nyní znovu spojí, ovšem poněkud ledabyle. Vzhledem 
k neuspořádanosti tohoto procesu může být přidáno nebo naopak ztraceno 
zakódování několika aminokyselin (připomeňme si, že aminokyseliny 
jsou „stavebními kameny" bílkovin). Jakmile jsou segmenty ze souborů 
1-2-3 znovu spojeny, přestavba DNA je u konce. Nadejde-li čas vyrobit 
protilátku, buňka zkopíruje kombinaci souborů 1-2-3 do RNA a připojí 
k ní RNA, jež je kopií segmentu ze souboru 4. Nyní jsou úseky, které 
kódují sousedící segmenty bílkoviny, konečně také samy uspořádány ved
le sebe na RNA. 

A jak tento proces vysvětluje různorodost protilátek? Bylo zjištěno, že 
úseky segmentů ze souborů 1, 2 a 3 tvoří část vazebného místa - vrchol
ky písmene Y. Promícháním a sestavením různých segmentů ze tří růz
ných souborů se mnohonásobně zvyšuje počet různě tvarovaných 
vazebných míst. Představme si například, že v jednom segmentu z první
ho souboru je zakódován hrbol na určité části vazebného místa, v jiném 
je zakódován kladný náboj. Předpokládejme, že různé segmenty z druhé
ho souboru kódují jeden olejovou skvrnu, druhý záporný náboj a třetí 
hlubokou jamku. Kdybychom náhodně vybrali po jednom segmentu ze 
souborů 1 a 2, získáme šest možných kombinací: hrbol vedle olejové 
skvrny, záporného náboje nebo hluboké jamky; nebo kladný náboj vedle 
olejové skvrny, záporného náboje nebo hluboké jamky. (V zásadě se jed
ná o princip, na jehož základě funguje státní loterie - při losování tří 
čísel z míčků očíslovaných od 0 do 9 existuje celkem tisíc možných kom
binací.) Při vytváření těžkého řetězce si buňka vybírá jeden z dvou set 
padesáti segmentů prvního souboru, jeden z deseti segmentů ve druhém 
souboru a jeden ze šesti segmentů ve třetím souboru. Navíc díky nepo
řádkům při znovusestavení dochází k promíchání segmentů (vsunutím 
zcela jiné aminokyseliny do řetězce či naopak vypuštěním jedné ze stáva
jících aminokyselin). Tím se různorodost zvýší přibližně o 100 dalších 
možných kombinací. Promícháním a následným sestavením segmentů 
DNA vzniká 250 x 10 x 6 x 100 - tj. přibližně milion různých možností, 
jak budou na DNA uspořádány. Podobný proces vede i k vzniku přibliž
ně deseti tisíc různých kombinací pro lehký řetězec. Výsledkem náhod-
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ného spojení jednoho genu lehkého a jednoho genu těžkého řetězce v kaž
dé buňce je deset tisíckrát milion neboli deset miliard kombinací! Toto 
ohromné množství různých protilátek nabízí takové množství různých va
zebných míst, že je téměř jisté, že nejméně jedno z nich bude odpovídat 
takřka jakékoliv molekule - i uměle vyrobené. A všechna ta různorodost 
pochází z pouhých přibližně čtyř set různých genových segmentů. 

Buňka zná ovšem i další způsoby, jak zvýšit počet potřebných protilá
tek. Jeden takový trik může použít při invazi vetřelců. Jakmile se buňce 
podaří navázat cizí látku, dostane signál, který ji nabádá k množení. Bě
hem několika kol množení buňka „záměrně" umožní, aby na variabilních 
úsecích genů těžkého a lehkého řetězce došlo k velkému počtu mutací. 
Změny, k nimž takto dochází, jsou obvykle předzvěstí vítězství. Vzhle
dem k tomu, že rodičovská buňka kódovala protilátku, která se k vazbě 
s vetřelcem docela dobře hodila, změnou pořadí by mohla vzniknout ještě 
pevnější vazba. Studie prokázaly, že protilátky vyrobené buňkami v poz
dějším stadiu infekce se na cizí molekuly váží mnohem pevněji než pro
tilátky vyrobené ve stadiu počátečním. Tato „somatická hypermutace" 
účinnost systému protilátek značně zvyšuje. 

Vzpomínáte si ještě na rozdíl mezi B-buňkou - továrnou a plazmatic-
kou buňkou - továrnou? Na onu olejnatou spodní část písmene Y, která 
protilátku ukotví v membráně B-buňky? U plazmatické buňky se při pře
pisování RNA genu nezkopíruje segment kódující ulpívání v membráně. 
Tento segment se nachází až pod ostatními segmenty genu. DNA pak lze 
přirovnat k větě: „Rychlá hnkdjf bufjwkw nhrědá liška skáče přes líp-
feqmzda lfybnek sybagjufu ného psa kdjyf jdjkekiwif vmnd a loví mnai-
uw králíka." Slova na konci věty mohou být ponechána nebo vypuštěna 
- sdělení bude přesto dávat smysl. • 

Kousek po kousku 
Aby princip různorodosti protilátek mohl fungovat, musí se na něm po
dílet několik nepostradatelných součástí. V první řadě jsou to samozřejmě 
geny samotné. Druhou složkou je signál označující začátek a konec ge
nového segmentu. U současných organismů je každý segment ohraničen 
specifickými signály, které enzym informují, kde začít a které části spojit 
k sobě. Lze to přirovnat k větě: „Rychlá hnstřih(dkdjf bufjwkw nkr]stři-
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hédá liška skáče přes lístřih[pfeqmzda lfybnek sybagjufu) střih ného psa." 
Jakmile je označen začátek a konec, buňka přesně ví, které části spojit. 
Třetí složkou je molekulární mechanismus, jenž signály přesně rozpozná 
a spojí úseky ve správném pořadí. Pokud by tento mechanismus chyběl, 
žádné úseky by nebyly vypuštěny ani spojeny. Kdyby měl mechanismus 
fungovat bez signálů, byl by ve stejné situaci jako stroj, jenž náhodně 
rozřezává papír, od kterého se však očekává, že vystřihne papírovou pa
nenku. A samozřejmě - nebýt zakódování protilátky samotné, ostatní 
složky by byly bezúčelné. 

Požadavek minimální funkce ještě posiluje nezjednodušitelnou složitost 
systému. Představte si, že se ocitnete v záchranném člunu na rozbouře
ném moři. Náhodou kolem pluje skříňka obsahující přívěsný lodní motor. 
Vaše radost ze záchrany by však neměla dlouhého trvání, kdyby se poté, 
co jste motor připevnili ke člunu, lodní šroub začal točit rychlostí jedné 
otáčky za den. Složitý systém - i když funguje - nemusí být ještě scho
pen plnit svou úlohu, jestliže jeho výkon není dostatečný. 

Otázka původu různorodosti protilátek jde ruku v ruce s požadavkem 
minimální funkce. Primitivní systém vybavený pouze jedinou či několika 
molekulami protilátky by se podobal lodnímu šroubu, jenž se točí rych
lostí jedné otáčky za den - nelišil by se od systému, který protilátky 
postrádá úplně. (Přesněji řečeno, byl by ve stejné situaci jako FBI, kdyby 
její národní identifikační databáze obsahovala pouze dvoje otisky prstů.) 
Vzhledem k tomu, že pravděpodobnost, že jedna protilátka bude tvarově 
odpovídat nepřátelské bakterii, je tak malá - přibližně jedna ku sto tisí
cům - živočich, jenž by vynaložil energii na výrobu pěti či deseti genů 
protilátky, by zbytečně mrhal prostředky, které by jinak mohl využít na
příklad k tomu, aby zanechal více potomků, vytvořil si silnější kůži nebo 
aby produkoval a vylučoval enzym poškozující RNA. Aby systém vytvá
řející protilátky mohl být organismu k užitku, musí od samého počátku 
vyrábět velký počet protilátek. 

Zásah 
Představte si, že je světu o tisíc let méně a vy žijete se skupinou lidí ve 
velkém hradišti. Váš tábor leží blízko u pobřeží, takže se neustále obá
váte nájezdu vikingů. Hradiště je obklopeno silnou a vysokou kůlovou 
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hradbou, z níž při vpádu nepřátel vyléváte kotle vroucího oleje na všech
ny, kdo se pokusí vyšplhat nahoru. Jednoho dne zaklepe na bránu hradiště 
potulný kouzelník. Otevře tornu a nabídne vám zbraň z budoucnosti. Na
zývá ji „pistolí". Tvrdí, že když zmáčknete spoušť, z pistole vyletí střela 
ve směru, kterým míříte. Zbraň je přenosná, takže ji lze snadno přemístit 
z jednoho konce hradiště na druhý v případě, že nepřítel rafinovaně změ
ní směr útoku. Spolu s ostatními obyvateli hradiště zaplatíte kouzelníkovi 
za zbraň dvěma kravami a čtyřmi kozami. 

Nakonec dojde k nájezdu na hradiště. Vroucí olej teče proudem, ne
přátelé však mají beranidlo. Když zaslechnete, jak naráží na bránu hra
diště, sebejistě se tam vydáte s pistolí v ruce. Nakonec se brána rozletí, 
útočnicí se s bojovým pokřikem vrhají dovnitř a mávají nad hlavou vá
lečnými sekerami. Namíříte zbraň a vystřelíte na jejich vůdce. Střela pro
letí vzduchem a zůstane náčelníkovi vikingů trčet na nose. Na hlavni 
pistole je vám neznámými písmeny napsáno: „Dětská pistolka k vystřelo
vání přilnavých šípů". Náčelník se zastaví, chvíli na vás zírá, a zatímco 
vás úsměv pomalu opouští, rozesměje se na celé kolo. Všichni nepřátelé 
se na vás vrhnou. Naštěstí se v témž okamžiku převtělíte zpět do bioche-
mika z dvacátého století. 

Protilátky jsou jako přilnavé šípy - nikomu neublíží. Podobně jako 
nápis „určeno k demolici" na starém domě nebo oranžové „X" namalo
vané na stromě, jenž má být odstraněn, protilátky jsou pouze signálem 
informujícím jiné systémy, že označený objekt má být zlikvidován. Je to 
velmi překvapující zjištění, zvláště když si uvědomíme, že poté, co si tělo 
dalo všechnu tu práci s rozvinutím složitého systému produkujícího růz
norodé protilátky, poté, co v onom vleklém procesu klonální selekce s ta
kovou námahou vybralo několik buněk, je nyní proti prudkému náporu 
vetřelců prakticky bezmocné. 

• Většinu cizích buněk, které jsou protilátkami označeny, zlikviduje 
tzv. systém komplementu. Byl pojmenován podle toho, že doplňuje -
komplementuje - funkci protilátek při odstraňování vetřelců. Celý me
chanismus je pozoruhodně složitý (viz obrázek 6-3). V mnoha ohledech 
se podobá kaskádě srážení krve, o níž jsme hovořili ve čtvrté kapitole. 
Skládá se přibližně z dvaceti druhů bílkovin, které tvoří dvě vzájemně 
související dráhy, nazývané klasická dráha a alternativní dráha. Klasic-
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kou dráhu iniciuje velký agregát bílkovin, zvaný Cl, který se specificky 
váže na protilátku, která je sama navázána na povrch cizí buňky. Roz
hodující je, aby komplex C1 rozpoznal protilátku vázanou na povrchu 
vetřelce. Kdyby se totiž vázal na jakoukoliv protilátku, která pluje 
v krevním oběhu, byly by všechny komplexy Cl brzy mimo provoz, ne
schopné zakročit proti nepříteli. Také v případě, že by se komplex Cl 
vázal na protilátky ukotvené v membráně B-buněk, došlo by k reakci, 
v jejímž důsledku by nakonec byly ničeny vlastní užitečné buňky. 
Obrázek 6-3 

C1 se skládá z 22 polypeptidových řetězců. Lze je rozdělit na tři skupiny. 
První z nich se nazývá C1q a obsahuje šest exemplářů od každého ze tří 
různých typů bílkovin, celkem tedy 18. Další dvě skupiny se nazývají C1r 
a C1s. Obě mají po dvou exemplářích, každá od jiné bílkoviny. Všechny 
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tři různé typy bílkovin v C1q začínají zvláštní sekvencí aminokyselin, 
která je charakteristická pro kolagen - bílkovinu obsaženou v pokožce. 
Díky této sekvenci se konce uvedených tří typů bílkovin z Clq mohou 
okolo sebe ovinout a splést jako copy. Na základě popsaného uspořádání 
setrvává každý typ bílkoviny pohromadě v jakémsi minikomplexu. Zby
tek každého řetězce se pak svine do složitého, kulovitého tvaru na vrcho
lu copu. Šest minikomplexu se pak sdruží dohromady. Šest copů se 
podélně spojí a vytvoří tak centrální stonek, z něhož vyčnívá šest vrcholů 
- hlav. Na fotografiích komplexu C1, pořízených elektronovým mikro
skopem, vidíme jakousi šestihlavou saň. (Někteří badatelé přirovnávají 
obraz spíše ke kytici tulipánů, já však dávám přednost dramatičtějším 
představám.) Hlavy komplexu Clq se dále napojí na agregát protilátky 
a cizí buňky. Než dojde k iniciaci dráhy, musí být navázány alespoň dvě 
hlavy. Jakmile se spojí, dojde v Clq ke změně, která způsobí, že C1r 
a C1s se na Clq naváží ještě těsněji. Tehdy dochází k autoaktivaci kom
plexu Clr, který štěpí sám sebe za vzniku Clr . (Aktivované bílkoviny 
jsou označeny pruhem nad čísly a malými písmeny.) Clr dále štěpí C1s 
za vzniku C1s. 

Od rozštěpení C1s je ke zničení nepřátelské buňky ještě dlouhá cesta. 
Bílkoviny komplexu Cl se souhrnně nazývají „rozpoznávací jednotka". 
Na rozdíl od rozpoznávací jednotky musí být aktivační jednotka teprve 
sestavena. Prvním krokem k jejímu sestavení je rozštěpení C4 pomocí 
Cis. Výsledkem štěpení je vznik velice reaktivní skupiny C4b. Nachází-li 
se tato skupina v blízkosti membrány, může s ní chemicky reagovat. Spo
jení membrány s C4b je nezbytné. Ostatní bílkoviny aktivační jednotky 
tak získají jakousi kotvu, která je udrží v blízkosti vetřelce. Je-li skupina 
C4b zaměřena špatným směrem nebo jen tak bezcílně pluje v okolním 
roztoku, reaktivní skupina se rychle rozpadá, aniž by se mohla vázat na 
správnou membránu. 

Poté, co se skupina C4b spojí s cílovou membránou, ve spolupráci 
s C1s štěpí C2 na dvě části. Vzniklý větší fragment C2a se kombinuje 
s C4b za vzniku C4b,2a, zvaného také „C3-konvertáza". C3-konvertáza 
musí jednat velmi rychle, jinak se sama rozpadne a C2a odpluje pryč. 
Avšak je-li v blízkosti molekula C3, C3-konvertáza ji štěpí na dvě části. 
C3b se spojí s C3-konvertázou a vytvoří komplex C4b,2a,3b, zvaný také 
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„C5-konvertáza". Poslední reakcí, která v rámci aktivační jednotky pro
bíhá, je štěpení C5 na dvě části. 

Nyní je systém konečně připraven zaútočit na nepřítele. Jeden z frag
mentů C5 se spojí s C6 a C7. Tento komplex má jednu pozoruhodnou 
schopnost: spontánně se vkládá do buněčných membrán. C5b,6,7 pak vá
že jednu molekulu C8 a různý počet (od 1 do 18) molekul C9. Uvedené 
bílkoviny však nevytvoří nediferencovanou kapénku. Naopak - uspořáda
jí se do tubulární struktury, jež se zanoří do membrány nepřátelské buňky 
a udělá v ní otvor. Vzhledem k tomu, že uvnitř buňky se nacházejí velmi 
koncentrované roztoky, osmotický tlak způsobí, že se dovnitř natahuje 
voda. Bakteriální buňka se vlivem vnikající vody rozpíná, až nakonec 
praskne. 

K aktivaci komplexu pro atak membrány vede ještě jedna, alternativní 
dráha. Na rozdíl od dráhy klasické není alternativní dráha závislá na vy
tvoření specifické protilátky, a může tedy začít fungovat ihned po infiko
vání organismu. V alternativní dráze se molekula C3b, která se zřejmě 
nepřetržitě produkuje v malém množství, spojuje s bílkovinou zvanou 
faktor B. C3b,B se dále štěpí pomocí bílkoviny zvané faktor D za vzniku 
C3b,Bb. Tento komplex je ekvivalentní C3-konvertáze klasické dráhy. 
Jakmile je vyrobeno větší množství molekul C3b, váže se na komplex 
další molekula C3b a vzniká (C3b)2Bb - což je C5-konvertáza. C5-kon-
vertáza umožní vznik molekuly C5b, která následně - stejným způsobem 
jako u klasické dráhy - iniciuje vytvoření komplexu pro atak membrány. 

Volně se vyskytující C3b lze tedy považovat za poměrně nebezpečnou 
bílkovinu, která je schopna aktivovat ničivý konec drah komplementu. 
Aby se snížila možnost náhodného ničení, jsou přítomny dvě bílkoviny 
(faktory I a H), které C3b v roztoku vyhledávají, váží se na něj a likvi
dují jej. Nachází-li se však C3b na povrchu buňky, váže se na něj další 
bílkovina (properdin), která C3b chrání před degradací zprostředkovanou 
faktory I a H, aby tak mohl plnit svou úlohu. Jak se C3b bez pomoci 
protilátek zaměřuje na cizí buňky? C3b může účinně fungovat pouze teh
dy, zachytí-li se na povrchu buňky. Chemická reakce, ke které následně 
dochází, probíhá mnohem rychleji v přítomnosti molekul, jež se typicky 
vyskytují zejména na povrchu četných bakterií a virů. • 
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Potíže, nesnáze, problémy 

Podobně jako systém srážení krve i systém komplementu tvoří kaskáda. 
V obou případech nutně narážíme na stejné potíže, chceme-li si představit 
jejich vznik na základě postupného vývoje. Problematická není snad jen 
poslední fáze kaskády. K vytvoření otvoru v membráně jistě není zapo
třebí několika různých složek - na to stačí i jediná zabijácká bílkovina. 
Ani k vytvoření komplexu bílkovin, například při srážení krve, není ne
zbytně třeba mnoha složek. Za určitých podmínek se sráží každá bílkovi
na. (Specifický tvar tubulární struktury komplexu atakujícího membrány 
a fibrinové sraženiny je však specificky přizpůsoben funkci, kterou zastá
vá, a vyžaduje dalšího vysvětlení.) Jak jsme viděli ve čtvrté kapitole, sám 
sloup telefonního vedení by mohl Foghorna Leghoma udeřit sám o sobě. 

Nesnáze však působí regulační systémy. V každé fázi regulace musí 
být od začátku přítomna jak regulační bílkovina, tak i skrytá bílkovina, 
kterou aktivuje. Přítomnost C5b by okamžitě spustila zbytek kaskády. 
Kdyby ovšem byla přítomna pouze molekula C5, bez látky, jež by ji 
aktivovala, celá dráha by zůstala mimo provozu. Stejně tak přítomnost 
C3b by okamžitě spustila zbytek kaskády. Kdyby ovšem byla přítomna 
pouze molekula C3 bez aktivující látky, celá dráha by zůstala mimo pro
voz. I kdybychom si představili mnohem kratší dráhu (řekněme, že mo
lekula C1s by štěpila přímo C5), vložení jakékoliv regulační fáze do 
pochodů kaskády naráží na stejný problém, jímž je nezjednodušitelná slo
žitost spouštěčů. 

• Kromě obecnějších potíží, týkajících se sestavení kaskády, mají sys
tém komplementu a kaskáda srážení krve společnou ještě jednu nesnáz: 
rozhodujícím momentem je připojení bílkoviny k membráně. Při srážení 
krve musí být nejprve pozměněno několik faktorů, aby došlo ke spojení 
zbytků Gla tak, aby se mohly vázat na membránu. V systému komple
mentu mají molekuly C3 a C4 velmi nezvyklé, silně reaktivní vnitřní 
skupiny, které se chemicky váží na membránu poté, co vlivem dalších 
faktorů dojde k štěpení bílkovin. Tyto specifické znaky musí být přítom
ny, aby dráha byla funkční. Představují tak další závažnou překážku pro 
představu postupného vývoje. 
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Nesčetné drobné znaky systému komplementu jsou překážkami na ces
tě postupného vývoje. Zamysleme se nad některými zajímavými rysy sys
tému C1. Tři typy bílkovin v C1q se vzájemně ovinou, nedojde však 
k jejich propojení. Kdyby se totiž propojily, změnil by se poměr různých 
typů řetězců v komplexu a pravděpodobnost vzniku skutečného komplexu 
C1q se šesti exempláři od každého ze tří různých typů řetězců by byla 
mnohem menší. Kdyby spojení C1q s agregátem protilátka-cizí buňka 
nebylo impulsem k autoaktivaci C1r, kaskáda by už dále nepokračovala. 
A naopak - kdyby k autoaktivaci Clr došlo dříve, než se Clq naváže na 
agregát protilátka-nepřátelská buňka, celá kaskáda by byla uvedena do 
pohybu předčasně. A tak podobně. • 

Sisyfos by měl pochopení 
Správné fungování imunitního systému je nezbytným předpokladem 
k uchování zdraví. Příčiny a vyléčení některých vážných chorob, jakými 
jsou například rakovina a AIDS, spočívají v rozmarech imunitního systé
mu. Imunita se také, vzhledem k svému vlivu na zdraví veřejnosti, těší 
neobyčejnému zájmu badatelů a výzkumných ústavů po celém světě. Ti
síce laboratoří pracují na výzkumu různých aspektů imunitního systému. 
Jejich úsilí už přispělo k záchraně mnoha lidských životů a je příslibem, 
že v budoucnu jich bude zachráněno ještě více. 

Ačkoliv už bylo vykonáno mnoho, abychom se dozvěděli, jak imunitní 
systém funguje, dosud není známo, jak vznikl. Nikdo z tisíců vědců, kteří 
v tomto oboru pracují, zatím nebyl schopen zodpovědět ani jedinou z otá
zek, jež si v této kapitole klademe. Doposud je dokonce velmi málo těch, 
kdo se nad nimi zamýšleli. Průzkum imunologické literatury ukazuje ne
utuchající zájem o oblast srovnávací imunologie (studium imunitních sys
témů různých druhů). Toto bádání, jakkoliv je jistě velmi užitečné, se 
nezabývá detaily na úrovni molekul do té míry, aby mohlo přinést odpo
věď na otázku, jak imunitní systému vznikl. Snad nejlépe se touto otázkou 
zatím zabývaly dvě krátké studie. První z nich, jejímiž autory jsou laureát 
Nobelovy ceny David Baltimore a dva další přední vědci, je provokativně 
nazvána „Molekulární evoluce imunitního systému obratlovců". Je však 
nesmírně obtížné dostát takovému názvu na pouhých dvou stranách. Au
toři zdůrazňují: 
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...aby jakýkoliv organismus mohl mít imunitní systém podobný tomu, kte
rý je pozorován u savců, musí být vybaven minimálně následujícími mo
lekulami: receptory antigenu (tj. imunoglobulin a TCR), molekulami 
předkládajícími antigen na svém povrchu (MHC) a bílkovinami zajišťují
cími rekombinace genu. 

(Imunoglobuliny jsou protilátky. Molekuly TCR se protilátkám podobají.) 
Autoři dále uvádějí, že žraloci, velmi vzdálení příbuzní savců, zřejmě 
mají všechny tři složky. Ovšem tvrdit, že organismus je vybaven kom
pletním a fungujícím systémem, je jedna věc, a vysvětlit, jak se takový 
systém vyvinul, je věc zcela jiná. Sami autoři si to uvědomují. Dodávají: 

jak geny imunoglobulinu, tak i geny TCR potřebují ke své rekombinaci 
bílkoviny RAG. Naproti tomu bílkoviny RAG zase potřebují specifické 
rekombinační signály, aby mohly zajistit rekombinaci genů imunoglobuli
nu a TCR. 

(RAG je složka zajišťující rekombinaci genů.) Autoři článku tedy činí 
velmi odvážný pokus o vysvětlení zúčastněných složek, výsledek jejich 
úsilí je však stejný, jako kdyby spolu s Kalvínem a Hobbesem naskočili 
do kouzelné skříňky. Podle jejich předpokladu by se totiž do organismu 
mohl šťastnou náhodou dostat gen z bakterie, přičemž bílkovina, kterou 
gen kóduje, by další šťastnou náhodou byla sama schopna rekombinace 
genů. V DNA daného organismu by se náhodou nalézaly signály blízké 
genům protilátky atd. Autoři tedy sice pojmenovávají klíčové problémy 
postupného vývoje imunitního systému, navrhovaná řešení jsou však pou
hou maskou, jež má zakrýt jejich bezradné pokrčení rameny. 

Další článek, jenž se odvážně pouští do objasnění části imunitního sys
tému, nese název „Evoluce systému komplementu".6 Podobně jako stu
die, o níž jsme hovořili výše, i tento článek je velmi krátký. Jinak 
řečeno, jedná se spíše o komentář než o vědeckou stať. Autoři se pokou
šejí o několik nápaditých odhadů ohledně toho, co mohlo být nejdříve 
a co přišlo pak. Bezpochyby však kráčejí ve šlépějích Russella Doolittla, 
když čtenáři předkládají blíže neobjasněné bílkoviny, které se „odněkud 
uvolnily" a „náhle se zjevily" („V určitém okamžiku vzniká splynutím 
genů proteáza vybavená vazebným místem pro prvotní C3b"; „Vývoj os-
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tatních složek alternativní dráhy dále vylepšil rozšíření a specifičnost"; 
a „molekula C2, vytvořená zdvojením genu faktoru B, následně umožnila 
další rozrůznění a specializaci obou drah"). V článku se neobjevují žádné 
množstevní odhady. Není také brán žádný ohled na skutečnost, že zdvo
jením genů okamžitě nevznikne nová bílkovina. Autoři si nelámou hlavu 
ani s nedostatkem ovladačů, které by dráhu regulovaly. Bylo by ovšem 
obtížné zahrnout všechny tyto znepokojivé skutečnosti do studie, v níž 
jsou molekulárním mechanismům věnovány pouhé čtyři odstavce. 

Existují samozřejmě i další studie a knihy věnované evoluci imunitní
ho systému.7 Většina z nich se však omezuje na úroveň biologie buňky, 
a nezabývá se tudíž podrobnostmi molekulárních mechanismů. Někdy se 
autor věnuje pouze srovnání sekvencí DNA či bílkoviny. Porovnávání 
sekvencí může být vhodnou cestou ke studiu příbuznosti, výsledky tako
vého bádání nám však neprozradí nic o mechanismu, který vedl k vytvo
ření systému. 

Ať knihy a časopisy pročítáme sebepečlivěji, výsledek je stále stejný. 
Odborná literatura na otázku původu imunitního systému nezná odpověď. 

V této kapitole jsme se zabývali třemi rysy imunitního systému - klo-
nální selekcí, různorodostí protilátek a systémem komplementu - a uká
zali jsme si, že každý z nich vznáší proti údajnému postupnému vývoji 
nejednu námitku. Ovšem prokázat, že uvedené části systému nemohly 
vzniknout na základě postupného vývoje, znamená říci jen polovinu prav
dy, neboť jednotlivé části na sebe vzájemně působí. Podobně jako vám 
nebude k ničemu automobil, kterému chybí řízení, akumulátor nebo kar
burátor, živočich, jenž je vybaven systémem klonální selekce, z něj nemá 
žádný prospěch, jestliže není schopen vytvářet různorodé protilátky. Ani 
velké množství různorodých protilátek však nepomůže, není-li k dispozici 
systém likvidující vetřelce. Systém potírající vetřelce však nebude orga
nismu ku prospěchu, nenalezne-li způsob, jak je identifikovat. Na každém 
kroku nás tedy mohou zastavit nejen těžkosti týkající se jednotlivých lo
kálních systémů, ale také podmínky, které systém musí splňovat jako 
celek. 

Seznámili jsme se s některými kladnými rysy imunitního systému. 
Vedle nich má však nepřetržité nošení nabitých zbraní i své nevýhody. 
Je třeba dávat pozor, abychom se nestřelili do nohy. Imunitní systém 

149 



Darwinova černá skříňka 

musí rozlišovat mezi sebou samým a zbytkem světa. Když do těla pro
nikne například bakterie, proč se vytvoří protilátky jen proti ní, a ne 
třeba proti červeným krvinkám, jež jsou neustále přítomny v krevním 
oběhu, nebo proti kterékoliv jiné tkáni, na níž protilátky soustavně nará
žejí? Jakmile tělo začne vyrábět proti sobě namířené protilátky, obvykle 
dojde k neštěstí. Například lidé trpící roztroušenou sklerózou produkují 
protilátky namířené proti izolaci, která obklopuje nervová vlákna. Jejich 
imunitní systém tak zničí obal nervu, obnaží jej a způsobí zkrat, což na
konec vede k jeho ochrnutí. Další autoimunitní nemocí je juvenilní dia
betes, při němž jsou vyráběny protilátky proti buňkám (3 slinivky, což 
opět vede k jejich zničení. Takto postižený člověk není schopen produ
kovat inzulín. Pokud mu inzulín není podáván uměle, obvykle zemře. Jak 
tělo zajišťuje toleranci vůči svým vlastním tkáním, není dosud známo. Ať 
už se však jedná o jakýkoliv mechanismus, jedno je jisté: systém imuno
logické tolerance musí být přítomen od samého počátku imunitního sys
tému. 

Různorodost protilátek, rozpoznání nepřítele, jeho likvidace, tolerová
ní vlastních tkání - to vše (a ještě mnohem více) musí fungovat ve vzá
jemném souladu. Kamkoliv pohlédneme, vysvětlení vzniku imunitního 
systému na základě postupného vývoje naráží na značné množství nespl
něných podmínek. Jako vědci samozřejmě toužíme poznat původ tohoto 
úžasného mechanismu, avšak složitost celého systému odsuzuje veškerá 
darwinovská vysvětlení k neúspěchu. I sám Sisyfos by nás politoval. 

Možná, že u tak komplikovaných mechanismů, jaké imunitní systém 
tvoří, nás tato nekonečná složitost ani nepřekvapuje. Ale co mnohem 
prostší systémy? Co například továrny na výrobu základních prvků, 
z nichž se molekulární mechanismy skládají? V poslední důkazům věno
vané kapitole se zaměříme na systém, jenž vytváří jeden ze „stavebních 
kamenů". Dozvíme se, že komplikované mechanismy dosahují až na samé 
dno buňky. 
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Smrt na silnici 

Rozhlédni se na obě strany 

Bydlíme s rodinou asi osm kilometrů od univerzity, na jedné z nádher
ných hor, kterými Pensylvánie oplývá. Ačkoliv do města to není daleko, 
žijeme na venkově. Všude kolem je hustý les, kromě míst vymýcených 
pro stavbu domů. K našemu domu vede jen úzká venkovská silnice. Po
zvolna šplhá do kopce, přičemž zatáčí hned na tu, hned na druhou stranu. 
Když jedu ráno do práce nebo když se večer vracím, vždycky spatřím 
několik malých zvířat, jak se krčí po stranách vozovky, odhodlána pře
běhnout na druhou stranu. Zda tím chtějí udělat dojem na příslušníky 
opačného pohlaví či zda je k tomu vede pouze snaha vrátit se domů, 
nevím. Je to však velmi nebezpečná hra a některá z nich za ni zaplatí 
životem. 

Ze všech nejhorší jsou veverky. Na rozdíl od rozumnějších zvířat ve
verky silnici prostě nepřeběhnou. Už z dálky je vidíte, jak sedí na okraji 
silnice. Když přijedete blíž, pádí na druhou stranu silnice. Tam se zasta
ví, otočí se a ženou se přímo doprostřed silnice. Přijíždíte blíž a blíž 
a veverka se vůbec nechystá opustit silnici. Jakmile dojedete až k ní, roz
hodne se, že vaše strana silnice je pro ni přesně tím správným místem. 
Veverky se dokáží pod autem schovat, takže je vždy naděje, že když 
zmizí pod přední částí vozu, uvidíte je znovu ve zpětném zrcátku, jak 
uhánějí do bezpečí. Někdy jim to vyjde. Někdy ne. 

Svišti lesní obvykle přebíhají po přímé linii. Jejich polohu na silnici 
lze tedy poměrně snadno předvídat, nedostane se vám však žádného va
rování. Obvykle si jen tak jedete, přemýšlíte, co bude k večeři, když 
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najednou ze tmy vyskočí něco malého a vrhne se vám to pod kola. V tom 
okamžiku vám nezbývá nic jiného než zatnout zuby a čekat na náraz. Do 
rána zůstane na silnici jen malá skvrna. Ostatky už odstranila projíždějící 
auta. 

Ačkoliv provoz na této silnici v poslední době vzrostl, je dosud po
měrně pomalý - přes den tudy projíždí auto každých několik minut, v no
ci asi každou půlhodinu. Většina zvířat, která silnici přebíhají, se tedy 
šťastně dostane na druhou stranu. Neplatí to ovšem všude. Například 
Schuylkill Expressway, hlavní dálnice směřující do Filadelfie ze severo
západu, má na některých úsecích osm až deset pruhů. Hustota provozu 
zde může být až tisíckrát větší než na silnici vedoucí kolem mého domu. 
Nebylo by moudré sázet na sviště, který se chystá přeběhnout Schuylkill 
v dopravní špičce, že se úspěšně dostane na druhou stranu. 

Představte si, že jste svišť lesní sedící na okraji silnice, která je něko-
liksetkrát širší než Schuylkill Expressway. Tisíc pruhů směřuje na vý
chod, tisíc na západ a všechny jsou plné nejvyšší možnou rychlostí 
řítících se nákladních aut, sportovních vozů a dodávek. Vaše sviští milo
vaná je na druhé straně a láká vás k sobě. Všimnete si, že zbytky vašich 
soků se nacházejí ponejvíce v prvním pruhu, několik je jich i v druhém 
pruhu a něco málo je roztroušeno i ve třetím a čtvrtém pruhu; dál se však 
žádný z nich nedostal. Navíc jste vázáni určitým romantickým zvykem, 
podle kterého musíte mít cestou zavřené oči a věřit, že vás láska bezpečně 
přenese na druhou stranu. Vidíte, jak se na vás usmívá buclatá tvář vaší 
vyvolené, vábí vás k sobě svými něžnými očky. Slyšíte hukot osmnácti 
kol každého z projíždějících kamionů. A jediné, co můžete udělat, je za
vřít oči a modlit se. 

Příklad sviště pokoušejícího se přeběhnout silnici výborně ilustruje 
problémy postupného vývoje. Až do tohoto okamžiku jsem v knize zdů
razňoval především nezjednodušitelnou složitost. Zaměřovali jsme se pře
devším na systémy, které k svému fungování potřebují hned několik 
složek, čímž rovněž představují nepřekonatelné překážky pro teorii po
stupného vývoje. Hovořili jsme o celé řadě konkrétních příkladů - další 
lze nalézt pouhým prolistováním učebnice biochemie. Některé biochemic
ké systémy však nejsou nezjednodušitelně složité. Aby mohly fungovat, 
nemusí být složeny hned z několika částí a (alespoň na první pohled) se 
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zdá, že je lze sestavit postupně - krok za krokem. Při bližším prozkou
mání však vyplynou na povrch nepříjemné těžkosti. Změny a přechody, 
které se na první pohled jeví jako plynulé, se při bližším prozkoumání 
ukáží být velmi pomíjivé. A tak - ačkoliv ne všechny systémy jsou ne
zjednodušitelně složité - neznamená to ještě, že byly sestaveny podle 
Darwinovy teorie. Podobně jako v případě sviště odhodlaného přeběh
nout tisíc proudů širokou silnici ani v případě biochemických systémů 
neexistuje žádná absolutní překážka, která by dokonale bránila jejich po
stupnému vývoji. Riziko, že to nedopadne dobře, je však ohromné. 

Stavební kameny 

Všechny velké molekuly, které v buňce zastávají nějakou funkci - tj. bíl
koviny a nukleové kyseliny - jsou polymery (to znamená, že jsou tvořeny 
samostatnými jednotkami, zapojenými v řadě za sebou). Stavebními ka
meny bílkovin jsou aminokyseliny, stavebními kameny nukleových ky
selin jsou nukleotidy. Podobně jako navlékací korálky i aminokyseliny 
nebo nukleotidy se mohou spojovat a vytvářet téměř nekonečnou sbírku 
různých molekul. Kde se však berou korálky samotné? Vyrábí se v to
várně; nelze je jen tak sesbírat v lese. Továrna produkuje korálky speci
fických tvarů - malý otvor na jedné straně přesně odpovídá výčnělku na 
straně opačné. Kdyby byl vyroben výčnělek příliš rozměrný, nebylo by 
možné korálky spojit. Kdyby byl v korálku příliš velký otvor, šňůra by 
nedržela pohromadě. Podobně jako se výrobce dětských stavebnic snaží, 
aby jednotlivé díly měly správný tvar a rozměr a byly vyrobeny z odpo
vídající hmoty, i buňka věnuje výrobě svých stavebních kamenů značnou 
péči. 

DNA, nejznámější z nukleových kyselin, je tvořena čtyřmi druhy nuk
leotidů: A, C, G a T. V této kapitole se budeme zabývat především sta
vebním kamenem A. Není-li tento stavební kámen připojen k polymeru, 
může se vyskytovat v několika formách, označovaných AMP (adenosin-
monofosfát), ADP (adenosindifosfát) nebo ATP (adenosintrifosfát). For
ma, kterou buňka syntetizuje nejdříve, je AMP. Podobně jako součástky 
dětské stavebnice i AMP musí být vyroben velmi pečlivě. Většina biomo-
lekul se skládá pouze z několika druhů atomů. Ani AMP není výjimkou 
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- tvoří ji pět druhů atomů: deset uhlíků, jedenáct vodíků, sedm kyslíků, 
čtyři dusíky a jeden fosfor. 

Abych vysvětlil, jak se aminokyseliny a nukleotidy spojují do dlou
hých řetězců, použil jsem srovnání s navlékacími korálky. Abychom si 
přiblížili syntézu AMP, zkusme si představit stavebnici zvanou Tinker-
toys. Pro ty, kdo ji neznají, stavebnice Tinkertoys obsahuje pouze dva 
druhy prvků - dřevěné kolečko, do něhož jsou uprostřed a po okraji vy
vrtány otvory, a dřevěné kolíky, které svým průměrem přesně odpovídají 
vyvrtaným otvorům. Prostrčíte-li kolík otvorem, můžete spojit několik 
koleček najednou. Pospojujete-li více kolíků a koleček, vytvoříte malou 
konstrukci. Množství staveb, které lze z těchto dvou druhů prvků sestavit 
- počínaje hrady a automobily až po mosty a domečky pro panenky - je 
omezeno pouze vaší vlastní představivostí. Atomy se velmi podobají sou
částkám takové stavebnice: jsou jako dřevěná kolečka, zatímco chemické 
vazby, jež mezi atomy vznikají, jsou jako kolíky. Stejně jako ze staveb
nicových dílů i z atomů lze sestavit mnoho různých útvarů. Velký rozdíl 
je ovšem v tom, že buňka je stroj. Mechanismus, který molekuly skládá, 
musí být tudíž plně automatický. Představte si, jak složitý by musel být 
stroj, který by ze stavebnice dokázal plně automaticky sestavit třeba hrad! 
Mechanismus, kterého buňka k výrobě AMP užívá, funguje automaticky 
a - jak asi tušíte - není právě jednoduchý. 

Atomy se vyskytují téměř výhradně v molekulách. Nenacházíme je 
volně rozložené jako součástky stavebnice. Aby bylo možné vyrobit nové 
molekuly, je třeba vzít molekuly staré a jejich části poskládat dohromady. 
Jako bychom vzali věžičku hradu postaveného ze stavebnice a použili ji 
k sestavení automobilu, který bychom doplnili koly složenými z vrtule 
rozebraného letadla. Molekuly, jichž je k sestavení AMP zapotřebí, mají 
všechny poměrně dlouhé a nezajímavé chemické názvy. Pokud to nebude 
nevyhnutelné, nebudu je při výkladu užívat. Místo toho molekuly prostě 
popíši slovy a budu je nazývat neškodnými jmény jako „meziprodukt III" 
nebo „enzym VII". 

Na obrázku 7-1 vidíme molekuly, které se syntézy účastní. S pomocí 
obrázku by měl čtenář snadněji proniknout do výkladu, který následuje 
na několika příštích stranách. Žádný strach - nehodlám se zde ohánět 
nějakými těžko srozumitelnými pojmy. Chci jen popsat, s čím se co váže. 
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Účelem výkladu je ukázat čtenáři, kolik jednotlivých kroků biosyntéza 
zahrnuje, a objasnit, jak specifické jsou reagující složky, aby pak sám 
mohl ocenit nesmírnou složitost celého systému. Biomolekuly nejsou 
utvářeny žádnými zmatenými a nesmyslnými pochody po způsobu Kalví
na a Hobbese. Na jejich vzniku se podílejí velmi přesní a nesmírně složití 
molekulární roboti. A teď, milí čtenáři, stačí jen prolistovat následující 
dva oddíly a žasnout. 

Obrázek 7-1 
Biosyntéza AMP. Obrázek začíná meziproduktem III. B znamená „báze" - tj. ribosa-5-fos-
fát. Bílé čtverečky znázorňují atomy dusíku, černé atomy uhlíku, šedé atomy kyslíku. Atomy 
jsou očíslovány podle pořadí, ve kterém se váží. Číslovány jsou pouze atomy, které budou 
součástí výsledného produktu. Navázané atomy, které budou následně nahrazeny nebo oddě
leny, jsou označeny X. 
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Stavba začíná 

• Aby člověk mohl postavit dům, potřebuje energii. Někdy jsou to 
jen svaly dělníků, jindy je to navíc nafta, která pohání buldozery, nebo 
elektřina, která pohání vrtačku. I buňka k výrobě AMP potřebuje energii. 
Buněčná energie má mnoho podob; my jim budeme prostě říkat „energe
tické tabletky". Představte si je jako tabulky čokolády, jež dodává energii 
svalům, nebo jako nádrže s naftou, která pohání stroje. Dodávaná energie 
má několik různých podob, včetně ATP a GTP. Nezatěžujte se s tím, jak 
vypadají nebo jak fungují. Prostě jen uvedu, ve kterých fázích je budeme 
potřebovat. 

První dvě etapy syntézy AMP na obrázku 7-1 nejsou - odehrávají se 
v zákulisí. Syntéza AMP začíná stejně jako stavba domu - od základů. 
Základ (báze) je složitá molekula. Popisu jejího vzniku se vyhneme. Sklá
dá se z prstence atomů: ze čtyř uhlíků a jednoho kyslíku. Na tři z uhlíků 
v prstenci jsou navázány atomy kyslíku. Na čtvrtý uhlík v prstenci se 
váže další uhlík, na kterém už je připojen kyslík, na němž je navázán 
fosfor se třemi kyslíky. V první fázi syntézy AMP přenese enzym I sku
pinu tvořenou dvěma atomy fosforu a šesti atomy kyslíku k jednomu 
z kyslíků báze a vznikne meziprodukt II. K tomu je zapotřebí jedné ener
getické tabletky ATP. Tělo používá meziprodukt II jako výchozí bod 
k vytvoření několika různých molekul, včetně AMP. 

V další fázi odebere enzym II jeden atom dusíku z aminokyseliny zva
né glutamin a připojí ho k jednomu z atomů uhlíku v prstenci. Vzniká 
meziprodukt III. Během téže fáze je odvržena skupina tvořená dvěma 
atomy fosforu a šesti atomy kyslíku, která se připojila v předešlé etapě. 
Od tohoto okamžiku už výkladu odpovídá obrázek 7-1. Abychom si ma
ximálně usnadnili sledování výkladu i obrázku, budu základ nebo-li bázi 
nazývat prostě písmenem B. V tomto okamžiku na obrázku tedy vidíme 
jeden atom dusíku připojený k písmenu B. Atomy dusíku jsou na obráz
ku znázorněny bílou, uhlíky černou a kyslíky šedou barvou. Atomy, kte
ré se budou podílet i na výsledném produktu (AMP), jsou očíslovány 
podle toho, v jakém pořadí se připojily. Atomy, které v AMP obsaženy 
nebudou, jsou označeny X. 

Pod vedením enzymu III vklouzne dovnitř aminokyselina zvaná glycin 
(skládá se z jednoho atomu dusíku, jenž je vázán atomem uhlíku, který 
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je spojen s dalším uhlíkem, vážícím dva kyslíky) a přes jeden ze svých 
uhlíků se naváže na dusík meziproduktu III. Přitom se spotřebuje jedna 
energetická tabletka ATP. Během popsaného procesu je odvržen jeden ze 
dvou atomů kyslíku, které původně vázal uhlík číslo dvě. Molekula tedy 
vypadá, jako by báze měla ohon vlající ve větru. Výsledný produkt, 
AMP, bude vypadat zcela jinak: několik spojených, nepohyblivých prs
tenců napojených na bázi. Než se tak stane, musí molekula projít určitou 
chemickou přípravou. 

V další fázi se na dusík číslo 4 meziproduktu IV naváže molekula ky
seliny mravenčí (ve skutečnosti se jedná o iont, jenž je od ní odvozen, 
formiát), která se skládá ze dvou atomů kyslíku vázaných jedním atomem 
uhlíku. Vzniká tak meziprodukt V. Během tohoto procesu je odstraněn 
jeden z atomů kyslíků, které byly součástí formiátu. Kyselina mravenčí 
je za normálních okolností velmi málo reaktivní látka. K tomu, aby mohl 
být připoután k jiným molekulám, je třeba určité přípravy. Učebnice bio
chemie popisuje celý problém takto: 

Kyselina mravenčí (...) je ve fyziologických podmínkách poměrně málo 
reaktivní látka. Aby mohl sloužit jako účinné formylační činidlo, musí být 
nejprve aktivován (...) základní význam THF [kyseliny tetrahydrolistové] 
spočívá v udržení formaldehydu a formylových skupin v chemicky vyvá
ženém stavu - nesmějí být příliš reaktivní, aby nepředstavovaly toxické 
ohrožení buňky, ale aby zároveň byly k dispozici pro nezbytné pochody 
řízené působením specifických enzymů. 

Jak z citátu vyplývá, formiát si v roztoku jen tak neplave. Nejprve je 
vázán vitamínem zvaným kyselina tetrahydrolistová, blízkým příbuzným 
kyseliny listové, vitamínu skupiny B (raději ani nechtějte vědět, jak pro
bíhá syntéza tohoto vitamínu). Jakmile je formiát působením enzymu při
pojen k vitamínu (tato reakce opět vyžaduje energetickou tabletku ATP), 
je sám připraven účastnit se další reakce. Ani komplex tvořený kyselinou 
tetrahydrolistovou a kyselinou mravenčí se však s meziproduktem IV ne
spojí, dokud jej k tomu nepřiměje enzym IV. Vzniká tak meziprodukt V. 
Nebýt enzymu IV, komplex kyseliny tetrahydrolistové a formiátu by se 
jen tak pohyboval po buňce a nakonec by buď reagoval s jinou látkou 
nebo by se rozpadl, což by nám v biosyntéze AMP nadělalo pěkný nepo
řádek. K tomu však nedojde, neboť enzym řídí reakci správným směrem. 

157 



Darwinova černá skříňka 

Dalším krokem je nahradit atomem dusíku atom kyslíku, jenž je vázán 
uhlíkem číslo 2 meziproduktu V. Chemicky bychom toho mohli dosáh
nout tak, že bychom na molekulu nechali působit amoniak. V těle však 
není možné prostě přilít amoniak do buňky. Amoniak by totiž chtě nechtě 
reagoval s mnoha dalšími látkami, což by nebylo právě vhodné. Místo 
amoniaku se tedy použije aminokyselina, jež zajistí potřebný atom dusí
ku. Aminokyselina zvaná glutamin se pod dohledem enzymu V přiblíží 
k meziproduktu V tak, aby se dusík aminokyseliny dostal k prvnímu kys
líku meziproduktu V. Díky katalytickému kouzlu, jímž jsou enzymy pro
slulé, se dusík odloupne od aminokyseliny a meziprodukt V se zbaví 
kyslíku, jehož místo dusík zaujme. Vzniká meziprodukt VI. Při tomto 
ději se opět spotřebuje jedna tabletka ATP. • 

Prstenec atomů 

• Další fáze syntézy AMP se v mnoha ohledech podobá té předchozí. 
Znovu vezmeme atom dusíku a nahradíme jím atom kyslíku vázaný uhlí
kem, přičemž se znovu spotřebuje jedna tabletka ATP. Tentokrát však 
nemusíme atom dusíku nikde shánět. Použijeme totiž dusík číslo 1, který 
už je součástí naší molekuly. Svou úlohu nyní sehraje dusík, který se 
k bázi připojil jako první - ten, který původně vytlačil skupinu tvořenou 
dvěma atomy fosforu a šesti atomy kyslíku. Atom dusíku tedy zaujme 
místo kyslíku, který je v řetězci poslední. Avšak na rozdíl od dusíku, 
jenž pocházel z aminokyseliny, tento dusík neporuší žádnou ze svých va
zeb s ostatními atomy. Jak vidíme na meziproduktu VII, vytvoří si prostě 
ještě jednu novou. Vzniká tak zajímavé uspořádání - jakýsi prstenec ato
mů. Prstenec se skládá z pěti součástí, vně prstence navíc trčí dvě skupi
ny atomů. První skupinou je dusík číslo 6, jenž se připojil v poslední 
fázi, druhou skupinou je báze. 

Zatřesete-li lahví sodovky a otevřete víčko, tekutina obvykle vystříkne 
a osprchuje vás. Příčinou je náhlé uvolnění oxidu uhličitého, který byl 
v tekutině rozpuštěn. Určité množství oxidu uhličitého je rozpuštěno 
i v buněčné tekutině (ačkoliv zvíře obvykle nezašumí, když s ním zatře
peme), a lze jej tudíž užít při biochemických reakcích. To se hodí, pro
tože v další fázi syntézy AMP potřebujeme oxid uhličitý. Enzym VII 
umístí molekulu plynu (přesněji řečeno jeho vodou obohaceného protěj-
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šku, hydrouhličitanu) na uhlík číslo 3 a vzniká meziprodukt VIII. Reakce 
opět spotřebuje jednu energetickou tabletku ATP. 

A nyní je na čase přidat další dusík. Potřebujeme k tomu další e-
nergetickou tabletku ATP. Ani tentokrát však dusík nenalezneme volně 
plující v roztoku (na rozdíl od oxidu uhličitého); bude pocházet od ami
nokyseliny, jež se jmenuje kyselina asparagová. Další změnou je, že se 
dusík při reakci s meziproduktem VIII od aminokyseliny neoddělí. Zís
káme tak sice potřebný atom dusíku, navíc nám však přibude také nehez
ký řetězec atomů vlající na konci meziproduktu IX. Nepatřičnou část 
odřízne enzym IX a odstraní tak nežádoucí přívěsek. 

Výsledkem je meziprodukt X, který je ovšem jen zpola hotovou mole
kulou. Další molekula aktivované kyseliny mravenčí - opět vázaná na 
vitamín - se připojí na uhlík číslo 6 meziproduktu X za vzniku mezipro
duktu XI. V další fázi enzym XI zařídí, aby se dusík číslo 8 zbavil kys
líku z právě připojeného formiátu a vytvořil vazbu s uhlíkem číslo 9. Tak 
vzniká meziprodukt XII. Vzhledem k tomu, že si reagující dusík zachová 
vazbu s uhlíkem, k němuž byl připojen původně, vytvoří se touto reakcí 
další prstenec. Dva spojené prstence meziproduktu XII už nejsou tak 
nestálé jako řetězce atomů, které jejich vzniku předcházely. Utvoření dru
hého prstence ze šesti součástí se velmi podobá vzniku prvního, pětičlen-
ného prstence. I poslední reakce kyseliny mravenčí se po chemické 
stránce blíží jeho prvnímu připojení. I přes jistou podobnost těchto kroků 
se však velmi liší enzymy, které jsou přítomny jako katalyzátory. Důvo
dem je, že tvar molekuly se v průběhu syntézy velmi změnil a enzymy 
jsou často velmi citlivé právě na změnu tvaru. 

Meziproduktem XII je nukleotid zvaný kyselina inosinová (IMP). Ob
sahují ji některé biomolekuly - například jeden typ RNA, který se účastní 
výroby bílkovin. Aby z IMP vznikla AMP, musí dojít k několika dalším 
změnám, které vidíme na obrázku 7-1. Při další reakci, jež se rovněž 
podobá jedné z reakcí předešlých, enzym XII připojí molekulu aminoky
seliny zvané kyselina asparagová k šestičlennému prstenci, přičemž atom 
dusíku pocházející z nově přidané molekuly nahradí atom kyslíku. Vzniká 
meziprodukt XIII. Při reakci se opět spotřebuje jedna energetická tablet
ka, tentokrát však nikoliv ATP, nýbrž GTP (o důvodech této změny po
hovořím později). Stejně, jako když byla kyselina asparagová připojena 
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poprvé, i tentokrát po ní zůstává nehezký přívěsek. Enzym IX (jediný 
enzym, který se v průběhu celého děje uplatňuje dvakrát) se vrací, aby 
nadbytečnou část odstranil a ponechal pouze požadovaný atom dusíku. 

Konečně tedy máme AMP, jeden ze „stavebních kamenů" nukleových 
kyselin. 

Cesta k cíli 
Předpokládám, že většina čtenářů se v labyrintu mého výkladu už dávno 
ztratila. Dovolte mi tedy, abych biosyntézu AMP ještě jednou stručně 
shrnul. Syntéza se odehrává v třinácti fázích, za účasti dvanácti enzymů; 
jeden z enzymů (IX) se uplatňuje dvakrát. Kromě základní molekuly (ri-
bosa-5-fosfát) se na syntéze podílí pět molekul ATP, které poskytují 
energii nezbytnou k proběhnutí několika chemických reakcí, jedna mole
kula GTP, jedna molekula oxidu uhličitého, dvě molekuly glutaminu, jež 
v různých fázích poskytují atomy dusíku, jedna molekula glycinu, dvě 
formylové skupiny z kyseliny tetrahydrolistové - ve dvou různých fázích 
- a dvě molekuly kyseliny asparagové, poskytující atomy dusíku - rov
něž ve dvou různých fázích. Další dva kroky jsou nutné k odstranění 
zbytků kyseliny asparagové. Ve dvou krocích spolu také reagují části 
narůstající molekuly za vzniku dvou prstenců. Ke všem třinácti krokům 
dochází pouze proto, aby vznikla jediná molekula. Molekuly, které bě
hem syntézy vznikají - meziprodukty III až XI - nemají žádnou samo
statnou funkci. Slouží pouze k vytvoření AMP nebo GMP. 

Říká se, že všechny cesty vedou do Říma. Stejně tak existuje mnoho 
způsobů, jak vyrobit AMP. Příručka pro chemiky, kterou mám na polič
ce, uvádí osm různých možností, jak vytvořit adenin (což je vlastně vrch
ní část AMP, bez báze) ; zbytek molekuly lze rovněž syntetizovat mnoha 
různými způsoby. Chemik, který se rozhodne vyrobit adenin, bude ovšem 
postupovat úplně jinak než buňka. Umělá syntéza adeninu totiž probíhá 
ve značně kyselém prostředí, které by u všech dosud známých organismů 
způsobilo okamžitou smrt. 

Počátkem šedesátých let vědci zabývající se vznikem života objevili 
velmi zajímavý způsob, jak adenin syntetizovat. Zjistili, že z molekuly 
obyčejného kyanovodíku a amoniaku - které se, jak předpokládáme, kdy
si na zemi vyskytovaly v hojném množství - vzniká za určitých okolností 
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adenin. Stanley Miller byl snadným průběhem reakce natolik ohromen, 
že ji nazval „kamenem mudrců" všech, kdo pátrají po původu života.7 

V pozadí se však skrývá jedna potíž: kyanovodík ani amoniak se neúčast
ní biosyntézy AMP. Avšak, i kdyby se jejich přítomnost na zemi v dáv
nověku prokázala, i kdyby obě látky měly s počátky života něco 
společného (což je z mnoha dalších důvodů dosti sporné), výroba adeninu 
ve zkumavce nevypovídá vůbec nic o způsobu, jak molekula poprvé 
vznikla v buňce. 

Stanley Miller byl nadšen jednoduchostí výroby adeninu z běžných 
molekul, buňka se však jednoduchým syntézám vyhýbá. Ve skutečnosti, 
i kdybychom ve vodě rozpustili ribózu-5-fosfát, glutamin, kyselinu as-
paragovou, glycin, N -formiát-kyselinu tetrahydrolistovou, oxid uhliči
tý a energetické tabletky ATP a GTP - tedy všechno, co buňka k výrobě 
AMP potřebuje, a nechali tento roztok stát po velmi dlouhou dobu (řek
něme po tisíc nebo milión let), stejně by žádná molekula AMP nevznik
la. Kdyby Stanley Miller, ve snaze získat další kámen mudrců, všechny 
uvedené látky smíchal, byl by asi dost zklamán. 

Na cestu z Milána do Říma stačí mít boty. Chceme-li se však do Říma 
dopravit ze Sicílie, boty samotné už nám nestačí - potřebujeme loď. Kdy
bychom však do Říma cestovali z Marsu, museli bychom si opatřit ne
smírně složité zařízení. Podobně také k výrobě AMP ze stejných složek, 
jakých užívá buňka, potřebujeme velmi komplikované zařízení: totiž en
zymy katalyzující jednotlivé reakce. Nejsou-li přítomny enzymy, AMP na 
základě reakcí popsaných na obrázku 7-1 prostě nevznikne. Z toho ply
ne, že i když lze adenin či AMP syntetizovat jednoduchou reakcí, není 
taková reakce předchůdcem biosyntézy o nic více, než jsou boty před
chůdcem kosmické lodě. 

Představme si jednoduchou látkovou výměnu, v rámci které je sloučenina 
A změněna ve sloučeninu D pomocí meziproduktů B a C. Mohl se celý 
proces vyvinout postupně? Ano a ne. Jsou-li sloučeniny A, B a C pro 
buňku užitečné, přičemž zároveň není nezbytné, aby B, C a D byly 
přítomny od samého začátku, snad lze o postupném vývoji uvažovat. 
V takovém případě si dokážeme představit buňku, která si pomalu pře-
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měňovala látku A, až z ní nakonec šťastnou náhodou vznikla látka B. 
Pokud buňce nijak neškodí, možná se pro ni časem najde nějaké uplatně
ní. Pak se celá událost možná bude ještě jednou opakovat. Náhodná pře
měna způsobí, že buňka ze sloučeniny B vyrobí sloučeninu C, najde pro 
ni uplatnění atd. 

Předpokládejme však, že látka D musí být přítomna hned od začátku. 
AMP je pro život na Zemi nepostradatelná: slouží k výrobě DNA 
a RNA, jakož i k výrobě dalších molekul zásadního významu. Možná, že 
existuje způsob, jak stvořit živý systém, jenž se bez AMP obejde. Zatím 
však nikdo nemá tušení, jak to provést. Darwinova teorie naráží na ná
sledující problém: jestliže se v buňce uplatňuje pouze konečný produkt 
složitého procesu biosyntézy, jak se celý proces mohl vyvinout postupně, 
v jednotlivých krocích? Slouží-li látky A, B a C pouze jako předchůdci 
sloučeniny D, jaký by měl organismus užitek z vyrobení látky A? Nebo -
kdyby už látku A vyrobil - z výroby látky B? Jestliže buňka potřebuje 
AMP, jaký má smysl vyrobit pouze meziprodukt III nebo IV nebo V? 
Procesy látkové přeměny, jejichž meziprodukty samy o sobě nemají žád
né uplatnění, představují vážné zpochybnění Darwinova pojetí evoluce. 
O sloučeninách jako AMP to platí tím spíše, že buňka nemá na vybranou: 
AMP je nezbytnou podmínkou života. Buňka buď zná způsob, jak AMP 
okamžitě vyrobit, nebo zemře. 

Uvedeným problémem se zabývají i některé učebnice. Vysvětlení ty
pické pro většinu z nich stručně podává Thomas Creighton: 

Jak mohlo na základě postupného vývoje dojít ke vzniku složitých bioche
mických procesů látkové přeměny? Pokud se týká procesů biosyntézy, na 
jejichž základě vznikají stavební prvky aminokyselin, nukleotidů, cukrů 
atd., je pravděpodobné, že tyto stavební prvky byly původně přítomny 
v zárodečné hmotě, kde byly k dispozici k přímému použití. Se vzrůsta
jícím počtem organismů by se však tyto látky stávaly stále vzácnějšími. 
Každý organismus, který dokázal byť jen jediný ze stavebních prvků vy
robit za použití nově vyvinutého enzymu z látek, jež sice byly v zárodeč
né hmotě obsaženy, avšak zatím se pro ně nenašlo žádné uplatnění, by 
podle pravidel přírodního výběru získal značnou výhodu oproti organis
mům ostatním. Jakmile by se určitá složka volně vyskytovala jen v ome
zeném množství, organismus, jenž by ji dokázal syntetizovat s využitím 
jiných, v zárodečné hmotě dostupných látek, by získal značný náskok. 

162 

Ověření obsahu krabice / Smrt na silnici 

Podle tohoto scénáře by se enzymy podílející se na látkové přeměně vy
vinuly ve zcela opačném sledu, než v jakém se účastní současných pocho-
dů.9 

Stručně řečeno, Creighton tvrdí, že pokud se u současných organismů 
vyskytuje reakce, která se skládá z fází A->B->C->D, pak látka D byla 
k dispozici v zárodečné hmotě - vyrobená z jednoduchých chemických 
předchůdců bez přispění enzymů. Jakmile by se projevil nedostatek látky 
D, některé z organismů by se „naučily" vyrábět sloučeninu D ze slouče
niny C. Kdyby došla i látka C, organismus by ji vyrobil ze sloučeniny 
B. V případě, že by opět hrozil nedostatek, naučil by se vyrábět slouče
ninu B z látky A atd. Stejný postup je popsán i v populárně-vědecké 
publikaci nazvané Molecular Biology of the Cell (Molekulární biologie 
buňky), jejímiž autory jsou James Watson, laureát Nobelovy ceny, Bruce 
Alberts, prezident Národní akademie věd, a několik dalších badatelů. 
Z textu k obrázku se dozvídáme, že prvotní buňka 

je vybavena zásobou navzájem příbuzných látek (A, B, C a D), jež vznik
ly syntézou probíhající ještě před výskytem života na zemi. Jedna z nich, 
sloučenina D, hraje významnou úlohu při látkové výměně. Když buňka 
vyčerpá všechny dostupné zásoby sloučeniny D, získá výhodu z hlediska 
přírodního výběru tím, že vyvine nový enzym, s jehož pomocí dokáže 
vyrobit sloučeninu D z blízce příbuzné látky C. 

Nikdo samozřejmě nepochybuje, že dojde-li nám látka D, je nezbytné 
vyrobit ji z látky C. Zároveň by ovšem nemělo být obtížné provést pře
měnu B na C. Konec konců, v abecedě následují hned za sebou. A kde 
se vezme A, B a všechno ostatní? Zajisté opět v zárodečné hmotě. 

Ve skutečnosti však za magická písmena A->B->C->D nikdy nikdo 
nedosadil reálné chemické názvy. Ani legenda doplňující obrázky ve výše 
zmiňovaných učebnicích nezachází do dalších podrobností - přesto že se 
jedná o texty určené pro postgraduální studenty, kteří by snadno porozu
měli i velmi podrobnému výkladu. Není zajisté obtížné si představit, že 
v zárodečné hmotě plulo jakési C, které se snadno dalo přeměnit na D -
Kalvín a Hobbes by si to jistě dokázali představit bez obtíží. Je však 
mnohem obtížnější uvěřit, že existoval jakýsi adenylosukcinát (mezipro
dukt XIII), jenž se měl změnit na AMP. Ještě méně uvěřitelné ovšem je, 
že karboxyaminoimidazol ribotid (meziprodukt VIII) trpělivě čekal, až 
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bude přeměněn na 5-aminoimidazol-4-(N-sukcinylkarboxyamid) ribotid 
(meziprodukt IX). Jakmile za písmena dosadíme skutečné názvy chemic
kých látek, musíme být schopni uvést i reakce, na jejichž základě mohly 
dané látky vzniknout. O to se zatím nikdo nepokusil. 

Sporných otázek vyplývajících z teorie přeměny A->B->C->D je bez
počet. Zaměříme se zde jen na některé zvláště významné. První problém 
spočívá v tom, že při pokusech syntetizovat látky, které předcházely 
vzniku života na zemi, nebyl vyroben žádný z meziproduktů biosyntézy 
AMP (s výjimkou meziproduktu X). Ačkoliv adenin lze syntetizovat 
reakcí amoniaku s kyanovodíkem, biochemické předchůdce adeninu po
dobně vyrobit nelze. Za druhé, chemici mají mnoho dobrých důvodů se 
domnívat, že jednotlivé meziprodukty biosyntézy lze vyrobit pouze za 
pečlivé asistence enzymů. Kdyby například nebyly k dispozici příslušné 
enzymy u reakcí vedoucích k vzniku meziproduktů V a XI, formiát by 
s mnohem větší pravděpodobností reagoval nějakým neproduktivním způ
sobem, než aby se účastnil syntézy AMP. Povšimněme si také, že zmí
něné enzymy musí být k dispozici ještě před vznikem enzymů, které se 
podílejí na reakci v následujících fázích - jinak by pozdější enzymy ne
měly na co působit. Navíc také fáze vyžadující dodání energetické tablet
ky musí být velmi pečlivě řízeny, aby nedocházelo k zbytečnému plýtvání 
energií. Například energie získaná z benzínu dokáže pohánět automobil 
jen tehdy, je-li usměrněna složitým zařízením - rozhodneme-li se benzín 
spalovat v nádržce pod autem, k jeho pohybu žádaným směrem nikdy 
nedojde. Nebýt enzymu, jenž řídí účelné využití energetické tabletky 
ATP, veškerá energie by byla promrhána. Znovu si povšimněme, že en
zymy nezbytné k regulaci těchto fází musí být přítomny dříve, než orga
nismus získá chemickou látku, která se vyrobí v následující fázi syntézy. 

Třetím problematickým bodem přeměny A->B^C->D je chemická 
nestálost některých meziproduktů syntézy. I kdyby tyto látky byly - proti 
všemu očekávání - bez pomoci enzymů syntetizovány ještě před vznikem 
života na zemi, buď by se rychle rozpadly nebo by okamžitě reagovaly 
nějakým nevhodným způsobem. Opět by tedy nebyly k dispozici, aby 
pokračovaly v biosyntéze. Proti teorii přeměny A->B->C->D by mohly 
být vzneseny i mnohé další námitky, uvedené sporné otázky jsou však 
dostačující. 
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Tehdy a nyní 

Před několika lety jsem četl knihu Allana Blooma The Closing of the 
American Mind (Konec amerického myšlení). Velmi mne tehdy překvapi
lo autorovo tvrzení, že mnohé moderní americké myšlenky ve skutečnosti 
mají své kořeny ve starých evropských filozofiích. Zvláště mne udivilo, 
že i píseň „Mack the Knife" je překladem německé písně „Mackie Mes-
ser", o níž se Bloom domnívá, že byla inspirována zločincovou „žízní po 
štěstí nože", kterou v díle Tak pravil Zarathustra popisuje Nietzche. 
Většina z nás by se ráda domnívala, že jsme autory svých myšlenek nebo 
- pokud připustíme, že nám naše myšlenky předložil někdo jiný - že jsme 
s nimi souhlasili teprve po vědomém zhodnocení a schválení. Představa, 
že - jak tvrdí Bloom - většinu svých důležitých názorů na to, jak svět 
funguje, jsme neuváženě pochytili v kulturním prostředí, v němž se na
lézáme, je velmi skličující. 

Teorie přeměny A->B->C->D je právě takovou starou myšlenkou, jež 
byla neuváženě přejímána. Poprvé s ní v roce 1945 vystoupil N. H. Ho-
rowitz v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Ho
ro witz si problém uvědomuje: 

Vzhledem k tomu, že přírodní výběr nedokáže zachovat nefunkční znaky, 
zdá se, že z těchto faktů by zjevně vyplývalo, že je nemožné, aby se 
biosyntéza vyvinula na základě postupné evoluce, výběrem jedné genové 
mutace po druhé. 

Přesto je naděje: 

Předložená hypotéza v podstatě tvrdí, že evoluce základní syntézy probí
hala postupně a že mutace následovaly jedna po druhé, přičemž pořadí 
dovršení jednotlivých kroků bylo obrácené vzhledem k tomu, v jakém 
probíhá syntéza - tj. poslední krok řetězce musel být během evoluce do
vršen jako první, následovalo dovršení předposledního kroku atd. Tento 
proces však může probíhat pouze ve zvláštním chemickém prostředí - to
tiž v takovém, kde jsou k dispozici výsledné produkty i eventuální me
ziprodukty. Ponecháme prozatím stranou otázku, jak takové prostředí 
vzniklo, a prozkoumáme, jak navrhovaný mechanismus funguje. Předpo
kládejme, že daný druh se na počátku neobejde bez D, organické moleku
ly zásadního významu... V důsledku biologické aktivity je však množství 
dostupné látky D vyčerpáno natolik, že její nedostatek omezuje další 
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rozrůstání druhu. V tomto okamžiku budou z hlediska přírodního výběru 
ve značné výhodě mutanti, kteří jsou schopni uskutečnit reakci 
B + C = D... Za čas bude rozvoj druhu omezen nedostatkem látky B, 
což povede k jejímu syntetizování z dalších substancí. 

O tento výklad se při vysvětlování vývoje biosyntézy opírají všechny mo
derní učebnice. Na jaké úrovni však byla věda v Horowitzově době? 
V roce 1945, kdy jeho článek vyšel, nebyla dosud známa povaha genu 
ani stavba nukleových kyselin a bílkovin. Dosud nebyly provedeny žádné 
pokusy, které by prokázaly, zda se může vyskytovat „zvláštní chemické 
prostředí", jehož existenci Horowitz předpokládá. V uplynulých letech 
zaznamenala biochemie značný pokrok, nebylo však nalezeno nic, co by 
podpořilo jeho hypotézu. Dnes víme, že struktura genů a bílkovin je 
mnohem složitější, než se v Horowitzově době předpokládalo. Z hlediska 
chemie existuje mnoho dobrých důvodů k domněnce, že se meziprodukty 
syntézy AMP nemohou vyskytovat mimo živou buňku. Žádný pokus do
sud neprokázal opak. Ono „prozatím", po které se Horowitz rozhodl po
nechat stranou „otázku, jak takové prostředí vzniklo", už trvá déle než 
padesát let. Onen starý příběh je, nehledě na zjevné nesrovnalosti, opa
kován ve všech učebnicích, jako by se jednalo o něco tak samozřejmého, 
jako je nos mezi očima. Ani pokrok, jehož bylo dosaženo za uplynulých 
pět desetiletí, nemůže pošramotit zděděnou moudrost. I při četbě nejno
vějších publikací vás stále pronásleduje melodie písně „Mackie Messer". 

Ačkoliv učebnice se přidržují standardního výkladu, někteří lidé se 
hned tak s něčím nespokojí. Christian de Duve, laureát Nobelovy ceny, 
ve své knize nazvané Blueprint for a Cell (Program pro buňku) pochybuje 
o významu reakce kyanovodíku a amoniaku. Místo toho se domnívá, že 
AMP vzniká na základě „protometabolického spojení", v rámci kterého 
množství drobných bílkovin prostě náhodou získá schopnost vytvořit ce
lou řadu různých chemických látek, z nichž některé jsou meziprodukty 
syntézy AMP. V knize autorovu teorii ilustruje obrázek, na kterém od 
nápisu abiotická syntéza vedou šipky k písmenům A, B, C a D. Pak ale 
vkročí na panenskou půdu a přidává další šipky, jež ukazují od písmen 
A, B, C a D k písmenům M, N, S, T a W a odtud k písmenům P, O, Q, 
R a U. Vedle každé šipky autor uvádí nápis kat. (zkratka pro „katalyzá
tor"), aby ukázal, jak písmena vznikla, což ovšem nelze pokládat za vy-
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světlení: jediným „důkazem" správnosti schématu je ovšem obrázek sám! 
Christian de Duve ani žádný jiný badatel nikdy nespojuje ona vybájená 
písmena s názvy skutečných chemických látek. Vědci zabývající se půvo
dem života nikdy neprokázali, že by se meziprodukty biosyntézy AMP 
vyskytovaly či alespoň mohly vyskytovat v prvotní zárodečné hmotě, na
tož aby se v ní vyskytovaly složité enzymy, umožňující přeměnu mezi
produktů. Neexistuje žádný důkaz, že by se zmíněná písmena vyskytovala 
i jinde než v Duveově fantazii. 

Dalším nespokojeným badatelem je Stuart Kauffman z Institutu v San
ta Fe. Složitost látkové přeměny v živých organismech ho nutí pochybo
vat o možnosti postupného vývoje: 

Látková přeměna, aby vůbec mohla fungovat, musí být přinejmenším sou
vislou řadou transformací zprostředkovaných katalyzátorem, jež směřuje 
od potravy k požadovaným produktům. Jak by ovšem mohla existovat živá 
ucelená jednotka, která by postupným vývojem získala souvislé dráhy lát
kové přeměny, aniž by byla vybavena předivem udržujícím nepřetržitý 
přísun energie a dalších látek? 

Aby si na položenou otázku mohl odpovědět, užívá matematických termí
nů a navrhuje podobný princip, s jakým si pohrával i de Duve: existenci 
složité směsi, v níž se některé chemické látky náhodně přeměňují v jiné 
chemické látky, které se dále mění na jiné, přičemž vzniká jakýsi so
běstačný systém. Z Kauffmanových spisů vyplývá, že jde o velmi 
inteligentního badatele, avšak jeho spojení matematiky s chemií je přinej
menším pochybné. Kauffman nám své teorie předkládá v kapitole nazva
né „Původ souvislé látkové přeměny", ale i kdybyste uvedenou kapitolu 
pročetli od začátku až do konce, nenarazili byste ani na jediný chemický 
název - žádné AMP, žádná kyselina asparagová, nic. Dokonce i kdybyste 
prostudovali celý věcný rejstřík Kauffmanovy knihy, ani tam žádný che
mický název nenajdete. John Maynard Smiťh, Kauffmanův učitel, jej do
konce obvinil, že se zabývá „vědou, jež se nezakládá na faktech". Je 
to sice velmi tvrdá, avšak - vzhledem k naprosté nepřítomnosti chemic
kých údajů v celé knize - zřejmě oprávněná kritika. 

Kauffman a de Duve poukázali na skutečný problém postupného vý
voje. Řešení, která navrhují, jsou však pouhými obměnami původní 
Horowitzovy myšlenky. Místo A->B->C->D prostě navrhují použít 
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A->B->C->D krát sto. A co je horší, čím se počet imaginárních písmen 
zvyšuje, tím více se vzdalujeme reálnému světu chemie, abychom tím 
spíše uvázli v exaktním světě matematiky. 

Příliš mnoho dobrého 

Každé dítě jistě někdy slyšelo pověst o králi Midovi. Nenasytný král tou
žil po zlatě více než po čemkoliv jiném - nebo si to alespoň myslel. Když 
tedy získal onu kouzelnou moc a všechno, čeho se dotkl, se měnilo ve 
zlato, byl nadšen. Ze starých nádob, bezcenného kamení a obnošeného 
šatstva se jediným dotykem staly nádherné věci nesmírné ceny. Když se 
však Midas dotkl už tak nádherných květin, které po proměnění ztratily 
svou vůni, začal tušit neblahé následky svého činu. Když se i všechno 
jídlo, které se pokusil pozřít, proměnilo ve zlato, bylo králi jasné, jaké 
pošetilosti se dopustil. Poté, co se i jeho malá dcerka, která tatínka nic 
netušíc objala, změnila ve zlatou sochu, přineslo králi jeho bláznovství 
hluboký zármutek. 

Z příběhu o králi Midovi vyplývá zřejmé ponaučení: nebuď nenasytný, 
láska znamená více než peníze a tak dále. Je tu však ještě jedno naučení, 
které už na první pohled tak zřejmé není - totiž poučení o významu re
gulace. Nestačí mít pouze nějaké zařízení nebo metodu (ať už magickou 
nebo jinou), která dokáže něco zajistit. Musíme být také schopni takové 
zařízení podle potřeby vypnout nebo zapnout. Kdyby byl král kromě do
vednosti měnit svým dotykem různé věci ve zlato žádal i schopnost kdy
koliv tuto dovednost pozastavit a znovu spustit, byl by mohl proměnit 
několik kamenů v hroudy zlata, ale nemusel by ublížit dceři. Mohl by ve 
zlato proměnit podnosy, nikoliv však pokrm. 

Nezbytnost regulace jasně vidíme u zařízení, která používáme v kaž
dodenním životě. Motorová pila, kterou by nebylo možno vypnout, by 
byla velmi nebezpečným přístrojem. Automobil bez brzd a bez neutrálu 
by prostě nebyl k ničemu. Biochemické systémy jsou také zařízení, která 
používáme v každodenním životě (ať už si je uvědomujeme nebo ne), 
a musí tedy být regulovány. Abychom získali jasnější představu, budeme 
se v několika následujících odstavcích zabývat způsoby regulace biosyn-
tézy AMP. 
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Obrázek 7-2 
Regulace biosyntézy AMP. Silné bílé šipky označují sloučeniny, jež syntézu zpomalují. Silné 
černé šipky označují sloučeniny, jež syntézu urychlují. 

AMP O «• GTP GMP O 

i i 
AMP GMP 

• Aby mohl enzym I přeměnit ribózu-5-fosfát (bázi) na meziprodukt 
II, potřebuje jednu energetickou tabletku ATP. Tento enzym má na svém 
povrchu místo, kam se může vázat buď ADP, nebo GDP, kdykoliv se 
v buňce vyskytne nadbytek těchto látek. Navázání ADP nebo GDP tedy 
funguje jako ventil, snižuje aktivitu enzymu a zpomaluje syntézu AMP. 
Z hlediska fyziologie to dává dobrý smysl: vzhledem k tomu, že ADP je 
zbytkem použitého ATP (podobně jako nábojnice po vystřelení kulky), 
vysoká koncentrace ADP v buňce znamená, že koncentrace ATP, ener
getických tabletek buňky, je nízká. Meziprodukt I je pak místo k syntéze 
AMP využit jako palivo k výrobě většího množství ATP. 169 
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V biochemii je obvyklé, že první enzym, který neodvolatelně uvádí do 
pohybu pochody určité látkové přeměny, je regulován mnoha prostředky. 
Ani biosyntéza AMP není výjimkou. Ačkoliv meziprodukt II lze využít 
i jiným způsobem, jakmile se přemění na meziprodukt III, molekula se 
za pomoci dalších enzymů nenávratně vydává na cestu přeměny, buď na 
AMP, nebo na GMP. Proto je regulován i enzym, který tuto kritickou 
reakci katalyzuje (enzym II). Enzym II má na svém povrchu kromě va
zebných míst pro molekuly účastnící se reakce ještě dvě další vazebná 
místa: jedno, které se může spojit s AMP, ADP nebo ATP, a druhé, 
které se může spojit s GMP, GDP nebo GTP. Je-li jedno z uvedených 
míst zaplněno, enzym pracuje mnohem pomaleji. Jsou-li zaplněna obě, 
aktivita enzymu se ještě o poznání zpomalí. Enzym II navíc kromě oblas
ti, kde se odehrává vlastní reakce, má na svém povrchu ještě jedno místo 
vhodné pro navázání meziproduktu II, který se reakce rovněž účastní. 
Jakmile meziprodukt II zaplní i druhé vazebné místo, aktivita enzymu se 
zvýší. Z hlediska fyziologie se jedná o ideální řešení: je-li všude kolem 
takové množství meziproduktu II, že je schopen zaplnit obě vazebná místa 
enzymu, pak je buňka s biosyntézou pozadu a potřebuje vyrábět mezipro
dukt II co nejrychleji. 

Pochody biosyntézy jsou regulovány i na několika dalších místech. Po
té, co je vyrobena látka zvaná IMP, kaskáda se rozdělí, přičemž dále 
směřuje buď k výrobě AMP, nebo GMP. Enzym XII, jenž katalyzuje 
první krok přeměny z IMP na AMP, je zpomalován přítomností nadměr
ného množství AMP. Podobně i katalýza prvního kroku přeměny IMP na 
GMP je inhibována přítomností velkého množství GMP. (Na rozdíl od 
nenasytného krále jsou enzymy schopny rozpoznat, kdy už mají příliš 
mnoho dobrého.) Enzym XII navíc používá energetickou tabletku GTP, 
neboť, vyskytuje-li se v jeho okolí větší množství GTP, je třeba vyrábět 
více nukleotidů „A" (AMP, ADP a ATP), aby byla přeměna látek v rov
nováze. Ze stejných důvodů je v poslední fázi syntézy GMP energetic
kým zdrojem tabletka ATP. • 

Selhání regulace 

Selže-li regulace látkové přeměny, výsledkem je onemocnění nebo smrt 
organismu. Příkladem takového selhání je cukrovka. Při tomto onemoc-
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není je zpomalena absorpce cukru buňkou, ačkoliv molekuly cukru, které 
se do buňky dostanou, jsou jinak přeměňovány obvyklým způsobem. 
Choroba, která je na rozdíl od cukrovky daleko méně běžná a která vzni
ká v důsledku selhání regulace biosyntézy AMP, se nazývá Lesch-Nyha-
nův syndrom. Při tomto onemocnění buď zcela chybí nebo není aktivní 
enzym nezbytný pro recyklaci použitých nukleotidů z degradované DNA 
nebo RNA, což nepřímo vede k hromadění meziproduktu II. Naneštěstí, 
jak už bylo výše zmíněno, meziprodukt II stimuluje enzym II, který ob
ratem urychlí syntézu AMP a GMP. Zrychlení syntézy vede k produkci 
nadměrného množství kyseliny močové (kyselina močová vzniká při 
odbourávání AMP a GMP), která následně přestává být roztokem a krys
talizuje. Náhodné ukládání krystalů kyseliny močové může narušit nor
mální tělesné funkce, podobně jako při onemocnění dnou. Následky 
Lesch-Nyhanova syndromu jsou však závažnější. Patří k nim mentální 
zaostalost a nutkání k sebemrzačení - nemocný se kouše do vlastních rtů 
a prstů. 

Regulace biosyntézy AMP je dobrým příkladem složitého mechanis
mu, jenž je nezbytný k zajištění přiměřeného počtu biomolekul: nesmí 
jich být ani moc, ani málo a musí být v náležitém poměru vůči přísluš
ným dalším molekulám. Darwinova myšlenka postupného vývoje tedy na
ráží na zcela zásadní problém: buňka by neměla důvod k vytvoření 
regulačního mechanismu dříve, než by se objevil nový katalyzátor. Vznik 
nových, neregulovaných pochodů by tedy organismu nepřinesl nic dobré
ho - jevil by se mu totiž jako genetická choroba. Pro křehké starobylé 
buňky, které by se podle našich představ měly ubírat cestou postupného 
vývoje a sotva by se tak mohly dopouštět větších chyb, to ovšem platí 
dvojnásob. Takové buňky by skončily rozdrceny mezi Skyllou bezúčel-
nosti a Charybdou neregulovatelnosti. 

Nikdo netuší, jak biosyntéza AMP vznikla. Několik badatelů si sice 
povšimlo, že pochody biosyntézy samotné představují pro možnost po
stupného vývoje značnou překážku, nikdo však nenapsal nic o problému, 
který představuje nutnost regulace pochodů látkové přeměny v buňce 
hned od počátku. Není divu - nikdo nechce psát o smrti na silnici. 

Kdesi v dávné minulosti sedí buňka u široké dálnice a dívá se na dru
hou stranu. Vidí tam úplně novou kaskádu látkové přeměny. Chemické 
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látky s velkým hlukem projíždějí kolem ve formě kamionů, autobusů, 
dodávek a motocyklů, aniž by si ubohé buňky vůbec všimly. V prvním 
pruhu, označeném „v zárodečné hmotě nejsou meziprodukty", chudinka 
vidí zbytky buněk, které ji předešly. Několik ostatků je i ve druhém pru
hu, označeném „řídící mechanismus je nepostradatelný". Zbytky jedné 
nebo dvou buněk jsou i ve třetím pruhu, který nese nápis „nestálost me
ziproduktů". Do čtvrtého pruhu s nápisem „regulace" se žádná buňka 
nedostala. Druhá strana silnice je opravdu velmi vzdálená. 

Přesná interpretace 

Devátý dodatek k ústavě Spojených států stanoví: „V ústavě vyjmenovaná 
práva nemají být vykládána tak, aby popírala nebo snižovala jiná, kterým 
se lid těší." Je to vlastně obratný způsob, jak vyjádřit, že jeden krátký 
dokument nemůže postihnout vše, takže ve věcech, jimiž se nezabývá, 
také nic nestanoví. I já bych rád učinil podobné prohlášení ohledně této 
knihy. V kapitolách 3 až 6 jsem se zabýval několika nezjednodušitelně 
složitými biochemickými systémy, které jsem také velmi podrobně ro
zebíral, abych vyložil, proč nemohly vzniknout na základě postupného 
vývoje. Detaily byly nevyhnutelné, aby čtenář porozuměl, v čem proble
matičnost evoluční teorie spočívá. Vzhledem k tomu, že jsem uvedeným 
systémům věnoval tolik času, neměl jsem možnost zabývat se i dalšími 
biochemickými soustavami. To však neznamená, že v jejich případě by 
byl darwinismus uplatnitelný bez problémů. Dalších příkladů nezjedno
dušitelně složitosti je bezpočet: replikace DNA, transport elektronů, fo
tosyntéza, regulace transkripce a mnohé další. Doporučuji čtenáři, aby si 
vypůjčil učebnici biochemie a vyzkoušel si, kolik dalších problematic
kých případů dokáže sám odhalit. 

Tato kapitola se od ostatních do jisté míry lišila. Chtěl jsem v ní totiž 
ukázat, že darwinismu neodporují pouze nezjednodušitelně složité systé
my. Při bližším zkoumání či při analýze experimentálně získaných vý
sledků se i soustavy, na které by zdánlivě bylo možné aplikovat teorii 
postupného vývoje, jeví jako značně komplikovaný problém, u kterého, 
jak se zdá, není důvod očekávat, že by mohl být vyřešen v rámci darwi
nismu. 
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Horowitzova původní myšlenka byla na svou dobu převratná. Jeho teo
rie se mohla potvrdit, mohla být pravdivá. Pokud kdy nějaká složitá kas
káda látkové přeměny vznikla postupným vývojem, je jisté, že se to 
muselo odehrát podle Horowitzova schématu. Ovšem léta plynula, věda 
zatím postoupila o značný kus kupředu a základní podmínky platnosti 
Horowitzova schématu se rozpadly na prach. Existuje-li podrobné vysvět
lení produkce AMP na základě Darwinovy evoluční teorie, pak ho nikdo 
nezná. Jen umínění chemikové utápějí své zklamání v matematice. 

Syntéza AMP však pro Darwina nepředstavuje jediné dilema. Biosyn-
téza rozsáhlejších aminokyselin, tuků, vitamínů, hemu a dalších látek na
ráží na tytéž problémy, přičemž obtíže se samozřejmě neomezují pouze 
na látkovou přeměnu. Ostatními problémy se zde však zabývat nebudeme. 
Svou pozornost nyní odvrátíme od biochemie jako takové a zaměříme se 
na jiné sporné otázky. Vědecky podložené překážky, jimiž jsme se v po
sledních pěti kapitolách zabývali, nám poslouží jako věcné příklady kop
ců a roklí, které brání přijetí Darwinova vysvětlení vzniku života na 
zemi. 
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Kapitola osmá 

Publikuj, nebo 
budeš odsouzen k zániku 

Časopis pro molekulární evoluci 
V kapitolách 3 až 7 jsem čtenáře seznámil s faktem, že se dosud nikomu 
nepodařilo vysvětlit původ složitých biochemických systémů, o nichž 
jsem v uvedených kapitolách hovořil. Ve Spojených státech jsou deseti
tisíce vědců, kteří se molekulárním základem života zabývají. Většina 
z nich se však zabývá především izolováním bílkovin, analyzováním 
struktury a zkoumáním, jak onen trpasličí svět vůbec funguje. Nicméně 
najdou se i badatelé, kteří se zajímají o evoluci a na toto téma již v od
borné literatuře dokonce publikovali celou řadu různých statí. Zůstávají-li 
však složité biochemické systémy bez náležitého objasnění, jaké práce 
z oblasti biochemie byly pod hlavičkou „evoluce" publikovány? V této 
kapitole se dozvíte, čemu se badatelé ve svých studiích věnovali - a če
mu ne. 

Když byl objeven molekulární základ života, začala se evoluční teorie 
aplikovat i na molekuly. Vzhledem k tomu, že počet odborných statí vě
novaných této problematice narůstal, byl v roce 1971 založen nový časo
pis - Journal of Molecular Evolution (JME). Tento měsíčník je věnován 
výhradně výzkumu zaměřenému na vysvětlení vzniku života na úrovni 
molekul. V čele stojí nejvýznačnější autority z této oblasti. Mezi více než 
pěti desítkami lidí, kteří se na vydávání časopisu podílejí, najdeme i tucet 
členů Národní akademie věd. Vydavatel periodika, muž jménem Emile 
Zuckerkandl, jako první přišel s teorií (společně s L. Paulingem), že roz-
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díly v pořadí aminokyselin u podobných bílkovin pocházejících z růz
ných druhů lze použít k určení doby, kdy tyto druhy měly naposledy 
společného předka. 

Každé číslo měsíčníku obsahuje přibližně deset vědeckých pojednání 
o různých aspektech molekulární evoluce. Deset pojednání měsíčně před
stavuje přibližně sto pojednání ročně, což za deset let činí zhruba tisíc 
statí. Po přečtení tisíce článků z určité oblasti si už můžete udělat docela 
dobrou představu o tom, které problémy byly vyřešeny, kterými se bada
telé zabývají a kterým se vůbec nevěnuje pozornost. Ohlédnutí za uply
nulým desetiletím ukazuje, že články otištěné v tomto časopise lze snadno 
rozdělit do tří různých kategorií: (1) chemická syntéza molekul považo
vaných za nezbytné pro vznik života, (2) srovnání pořadí u DNA a u bíl
kovin a (3) abstraktní matematické modely. 

Na počátku 
Otázka původu života je nesmírně důležitá a zajímavá. Biologie se však 
konečně musí vypořádat s jinou otázkou: i kdyby se život vyvinul v sou
ladu s teorií přírodního výběru, fungujícího na základě proměnlivosti, 
musíme se v prvé řadě ptát, jak se život na zem vůbec dostal. Pojednání 
týkající se chemické syntézy molekul, která je považována za základní 
podmínku počátku života, tvoří pouze asi deset procent všech článků uve
řejněných v JME. 

V současném vědeckém světě patří k nejznámějším práce Stanleyho 
Millera. Mladý Miller, když ještě jako postgraduální student pracoval po 
druhé světové válce v laboratoři Harolda Ureye, laureáta Nobelovy ceny, 
se rozhodl zjistit, které chemické látky mohly být před mnoha milióny let 
přítomny na zemi, na níž se ještě nevyskytoval život. Věděl, že ve ves
míru převažuje vodík. Reaguje-li vodík s uhlíkem, dusíkem a kyslíkem 
- s prvky, jež se na zemi vyskytují v hojném množství - vzniká methan, 
amoniak a voda. Miller se tedy rozhodl zjistit, jaké chemické látky mo
hou vzniknout v uměle vytvořené atmosféře obsahující methan, amoniak, 
vodní páry a vodík. 

Methan, amoniak, vodní páry a vodík spolu za normálních podmínek 
nereagují. Miller si byl vědom, že aby z uvedených plynů mohly vznik
nout o něco zajímavější chemické látky, musel by do systému vpravit 
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trochu energie, aby se látky rozhýbaly. Jedním takovým zdrojem energie, 
který byl na starodávné zemi dostupný, je blesk. Miller ve své laboratoři 
sestrojil přístroj, jenž obsahoval plyny, které se údajně v dávných dobách 
na zemi vyskytovaly, nádržku s vodou a jiskřící elektrody, simulující 
blesk. Miller nechal vodu vřít a elektrody jiskřit přibližně týden. Za tu 
dobu vznikla na stěnách nádoby olejnatá, nerozpustná, dehtovitá látka 
a v nádržce nahromaděný materiál zbarvil vodu do ruda. Po týdnu Miller 
analyzoval směs chemických látek, které byly ve vodě rozpuštěny, a zjis
til, že obsahuje několik druhů aminokyselin. Výsledek pokusu doslova 
šokoval celý svět. Vzhledem k tomu, že aminokyseliny jsou stavebními 
prvky bílkovin, na první pohled by se zdálo, že se tehdy na zemi vysky
tovala hojnost materiálu k výrobě zařízení nezbytných pro vznik života. 
Nadšení vědci si snadno dokázali představit, že vlivem přirozených 
pochodů se aminokyseliny seskupovaly a vytvářely bílkoviny, z nichž ně
které se mohly stát katalyzátory důležitých chemických reakcí, že se bíl
koviny zachycovaly uvnitř malých, buňkám podobných membrán, že na 
základě podobných pochodů vznikly i nukleové kyseliny a že postupně 
došlo k zrození první, skutečně samostatně se replikující buňky. Zdálo 
se, že elektrická energie proudící neživou hmotou v ní opravdu doká
že probudit život, podobně jako tomu bylo u Frankensteina Mary Shelle-
yové. 

Následovaly další pokusy, zakládající se na práci Stanleyho Millera. 
Miller při svém pokusu sice objevil několik druhů aminokyselin, živé 
organismy jich ovšem obsahují dvacet. Další badatelé se snažili pozměnit 
podmínky Millerova pokusu. Byla nahrazena směs plynů vytvářející umě
lou atmosféru, zdroj energie byl změněn - místo elektrického výboje bylo 
užito ultrafialového záření (simulujícího sluneční svit) nebo velmi silných 
tlakových impulsů (simulujících výbuchy). Dokonalejší metody analýzy 
odhalily i další chemické látky, které byly přítomné jen v nepatrném 
množství. Trvalé úsilí mnoha badatelů se nakonec vyplatilo - při poku
sech bylo objeveno bezmála všech dvacet v přírodě se vyskytujících typů 
aminokyselin. 

V počátečním období výzkumu vzniku života na zemi byly zazname
nány i jiné úspěchy. Jednoho z nejvýznamnějších patrně dosáhli pracov
níci laboratoře Juana Oró. Prokázali totiž, že obyčejný kyanovodík může 
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reagovat sám se sebou za vzniku celé řady produktů, včetně adeninu, což 
je složka jednoho ze stavebních prvků nukleových kyselin. Výsledek po
kusu způsobil, že DNA a RNA měly být napříště cílem všeho chemického 
bádání o počátcích života. Po čase byly v umělých podmínkách pokusně 
vyrobeny i ostatní složky nukleových kyselin - ostatní báze, včetně cukru 
ribózy, který tvoří část RNA. 

Ve světle těchto dobře propagovaných úspěchů snad lze nezasvěceného 
člověka omluvit, že je poněkud šokován, když v odborné literatuře narazí 
na pesimistické hodnocení výzkumu počátků života. Například na hodno
cení, které napsal Klaus Dose, badatel patřící k nejvýznačnějším v oboru. 
Při hodnocení stavu problému Dose rozhodně nechodí kolem horké kaše. 

Více než třicet let pokusů zabývajících se počátky života na poli chemie 
a molekulární evoluce vedlo spíše k pochopení nezměrnosti problému 
vzniku života na Zemi než k jeho vyřešení. V současné době veškeré dis
kuse o předních teoriích a experimentech v dané oblasti končí buď ve sle-
pé uličce, nebo přiznáním, že vědci pouze tápou. 

Co tedy, s ohledem na Millerův průkopnický experiment, vede odborníka 
v oboru k tak skličujícímu závěru? Ukazuje se, že úspěchy vědy, ačkoliv 
jsou nepopiratelné, pouze zakrývají obrovské množství problémů, jichž 
si lze povšimnout teprve tehdy, když se povzneseme nad pouhou chemic
kou výrobu některých základních složek života. Podívejme se na některé 
z těchto problémů blíže. 

Výroba základních molekul živých organismů za pomoci chemických 
procesů probíhajících mimo buňku je ve skutečnosti poměrně jednoduchá. 
Kterýkoliv schopný chemik si může zakoupit vhodné chemikálie, smísit 
je v určitém poměru, rozpustit ve vhodném rozpouštědle, zahřívat je 
v baňce po přesně stanovenou dobu, očistit žádané chemické látky od 
nechtěných vedlejších produktů reakce. Stavební prvky - aminokyseliny 
a nukleotidy - lze nejen vyrobit, ale i pospojovat do stavby samotné: 
chemik tedy může získat bílkoviny nebo nukleové kyseliny. Ve skuteč
nosti je dnes takový proces zcela automatický, řada firem prodává pří
stroje, které smísí chemické látky a řídí průběh reakce, na jejímž konci 
vzniká bílkovina nebo nukleová kyselina. Kterýkoliv student si může pře
číst návod a v jednom či dvou dnech vyrobit dlouhý úsek DNA - kódu
jící třeba i známou bílkovinu. 
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Většině čtenářů je zřejmě jasné, v čem problém spočívá. Před čtyřmi 
milióny let ještě nebyli žádní chemikové, firmy dodávající chemikálie ani 
destilační baňky a neexistoval ani žádný z přístrojů, které současný che
mik v laboratoři denně používá, aby dosáhl dobrých výsledků. Přesvěd
čivý scénář počátků života vyžaduje, aby chemické reakce pokud možno 
nebyly nikým řízeny. Zásah nějaké inteligentní bytosti je však nevyhnu
telný. Rozumová úvaha - v případě Stanleyho Millera o tom, které látky 
byly na zemi v době vzniku života přítomné - je nezbytným výchozím 
bodem. Vtip je v tom, že badatel si pouze zvolí pravděpodobný výchozí 
bod a pak už jen stačí na nic nesahat. 

Představme si obdobný případ: slavný šéfkuchař prohlásí, že náhodné 
přírodní procesy mohou vést ke vzniku čokoládového dortu. Nebudeme 
mu zazlívat, jestliže ve snaze dokázat své tvrzení vezme celé rostliny 
- včetně pšenice, kakaa a cukrové třtiny - a umístí je poblíž horkého 
vřídla, v naději, že vroucí voda z nich dokáže vyluhovat a uvařit správné 
přísady. Naše obezřelost by však vzrostla, kdyby šéfkuchař koupil hoto
vou mouku, kakao a cukr v obchodě s tím, že nemá čas čekat, až horká 
voda vyluhuje potřebné přísady z rostlin. Asi bychom potřásli hlavou, 
kdyby se pak - kvůli urychlení experimentu - rozhodl zaměnit vřídlo za 
elektrickou troubu. Kdyby pak navíc přísady pečlivě odměřil, smíchal 
v misce, nalil do pekáče a v troubě upekl, zřejmě bychom nad jeho po
kusem jen mávli rukou. Výsledek by totiž s jeho původní myšlenkou, že 
čokoládový dort může vzniknout na základě přírodních procesů, neměl 
nic společného. 

Experiment, který Stanley Miller zveřejnil v roce 1952, ohromil celý 
svět. Jak ovšem Miller ochotně vysvětlil, popsaný pokus nebyl první to
hoto druhu, který uskutečnil. Svůj přístroj sestavil již dříve, ovšem po
někud jinak. Tehdy zjistil, že vznikla jakási olejovitá látka, ale žádné 
aminokyseliny. Jelikož se domníval, že objevit v baňce aminokyseliny by 
bylo mnohem zajímavější, přepracovával svůj přístroj tak dlouho, dokud 
se mu je nepodařilo vyrobit. Pokud by ovšem podmínky na zemi před 
vznikem života ve skutečnosti odpovídaly některému z Millerových méně 
úspěšných pokusů, pak by ani ve skutečnosti žádné aminokyseliny ne
vznikly. 
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A navíc, spojit mnoho aminokyselin tak, aby vznikla po biologické 
stránce využitelná bílkovina, je z chemického hlediska mnohem těžší než 
vyrobit aminokyseliny samotné. Největším problémem, na který při spo
jování aminokyselin narážíme, je odstranění molekuly vody z každé ami
nokyseliny zapojené do narůstajícího řetězce. Z toho plyne, že přítomnost 
vody aminokyselinám brání ve vytvoření bílkoviny. Vzhledem k tomu, že 
voda se na zemi vyskytuje v hojném množství, přičemž aminokyseliny 
jsou rozpustné právě ve vodě, jsou vědci zabývající se původem života 
na zemi nuceni vymýšlet neobvyklé scénáře, s jejichž pomocí by se s po
psaným problémem vypořádali. Například vědec jménem Sidney Fox se 
domníval, že některé aminokyseliny se možná vyplavily z prvotního oce
ánu na velmi horký povrch, například na okraj aktivního vulkánu. Tam, 
jak příběh vypravuje, se ohřály na teplotu vyšší, než je bod varu vody. 
Jakmile se voda vypaří, aminokyseliny se mohou pospojovat. Jiní bada
telé však naneštěstí již dříve prokázali, že zahřátím suchých aminokyselin 
nevznikají žádné zjistitelné bílkoviny, nýbrž páchnoucí, tmavohnědá smo
la. Fox však dokázal, že přidá-li se ke směsi čistých aminokyselin zvlášť 
velké množství jedné ze tří druhů aminokyselin a vše se v laboratorních 
podmínkách zahřeje, pak se aminokyseliny skutečně spojí. Z jejich spo
jení však ani tentokrát nevznikne bílkovina, nýbrž látka chemicky odliš
ná. Fox a jeho spolupracovníci nazvali tuto látku „proteinoidem" a na 
základě dalších pokusů zjistili, že má některé zajímavé vlastnosti, k nimž 
patří i mírně katalytické účinky, které připomínají skutečné bílkoviny. 

Vědecká obec přijala uvedené pokusy se značnou nedůvěrou. Podobně 
jako v případě našeho pekaře, i proteinoidy jsou do značné míry produk
tem badatelova zásahu. Zvláštní okolnosti, za nichž proteinoidy vznikají 
- horko a sucho (teoreticky se vyskytující na tak neobvyklých místech, 
jako je okraj vulkánu), spolu s přesně určeným množstvím předem odvá
žených a vyčištěných aminokyselin - rozhodně nepřispívají k důvěryhod
nosti tohoto pokusu. A, co je horší, vzhledem k tomu, že proteinoidy 
nejsou skutečnými bílkovinami, otázka vzniku opravdových bílkovin zů
stává nevyřešena. Robert Shapiro ve své knize shrnující problematičnost 
teorií o původu života na zemi poznamenává, že práce věnované protei-
noidům vyvolávají přímo alarmující jednotu názorů: 
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/Teorie proteinoidů/ si vysloužila řadu značně kritických hodnocení, po
čínaje chemikem Stanley Millerem... až po Duana Gishe, stoupence krea
cionismu. Pokud se týká teorie původu života, v žádném jiném bodě se 
nesetkáváme s takovou shodou mezi stoupenci evoluční teorie a zastánci 
kreacionismu jako v pochybnostech o důvěryhodnosti experimentů Sid-
neyho Foxe. 

Jiní badatelé navrhli i další způsoby, jak se aminokyseliny mohly spojit 
za vzniku bílkovin. Všechny ovšem trpí víceméně podobnými problémy 
jako proteinoidy a žádný z nich dosud nezískal podporu vědecké obce. 

Svět RNA 

V roce 1980 badatel jménem Thomas Cech prokázal, že RNA může mít 
mírně katalytické účinky. Vzhledem k tomu, že RNA, na rozdíl od bíl
kovin, funguje jako chemické schéma, a tudíž je teoreticky schopna ka-
talyzovat svou vlastní replikaci, byla vyslovena domněnka, že u zrodu 
života na zemi stála RNA, nikoliv bílkovina. Po zveřejnění Čechovy prá
ce si mnozí nadšenci ihned představovali dobu, kdy byla země přímo 
prosycena k životu se probouzející RNA. Tento model byl nazván „svět 
RNA". Optimismus, jenž tuto teorii od začátku provázel, však bohužel 
zcela ignoruje vše, co známe z chemie. Nadšené přijetí, kterého se teorii 
„světa RNA" v devadesátých letech našeho století dostalo, se v mnohém 
podobalo ohlasu vyvolanému pokusy Stanleyho Millera v letech šedesá
tých: byla to naděje, jež se mocně vzpouzela experimentálně ověřeným 
skutečnostem. 

Vypracování realistického scénáře, podle něhož by přírodní procesy na 
zemi před vznikem života mohly vést k vytvoření bílkovin - samo o sobě 
nesmírně obtížné - je procházkou růžovým sadem ve srovnání s předsta
vou vzniku nukleových kyselin, k nimž patří i RNA. Zásadní problém 
spočívá v tom, že každý nukleotid - stavební prvek nukleové kyseliny 
- se sám skládá z několika součástí, přičemž procesy vedoucí k vytvoření 
těchto součástí jsou po chemické stránce neslučitelné. Ačkoliv chemik ve 
své laboratoři nukleotidy snadno vyrobí - jednotlivé součásti prostě syn
tetizuje odděleně, vyčistí je a nakonec znovu spojí, aby spolu vzájemně 
reagovaly, při neřízených chemických reakcích vznikají většinou pouze 
nežádoucí produkty a beztvará hmota na dně zkumavky. Gerald Joyce 
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a Leslie Orgel, vědci, kteří se problémům počátků života věnují již velmi 
dlouho, nazývají RNA „noční můrou chemiků zabývajících se dobou před 
vznikem života na zemi". Hovoří o tom velmi otevřeně: 

Zdá se, že vědci zajímající se o počátky života na zemi se dělí na dvě 
skupiny. První z nich, do které obvykle, ale ne vždy patří molekulární 
biologové, věří, že RNA zcela určitě byla první replikující se molekulou 
a že chemikové přehánějí obtíže, které syntéza nukleotidů působí... Druhá 
skupina vědců je mnohem pesimističtější. Domnívají se totiž, že kdyby se 
na prvotní zemi náhle objevily oligonukleotidy, byl by to hotový zázrak. 
(Názor této druhé skupiny zastávají i sami autoři.) Teprve čas rozhodne, 
která skupina má pravdu. 

I kdyby však RNA nějakou náhodou podobající se zázraku vznikla, Joyce 
a Orgel vidí pouze další překážky. V jiné části článku nazvané „Další 
paradox typu slepice a vejce" píší: 

Tato diskuse... se v jistém smyslu zaměřila na uměle vytvořený problém: 
na mýtus o samoreplikující se molekule RNA, která povstala z ničeho ve 
směsi náhodných polynukleotidů. Nejenže je taková představa ve světle 
našich současných znalostí chemie zabývající se obdobím před vznikem 
života na zemi velmi nerealistická, ale měla by poukazovat na nepřijatel
nost i těch nejoptimističtějších názorů na katalytické schopnosti RNA... 
Zdá se, že bez evoluce by pravděpodobně nemohl vzniknout ani samostat
ně se replikující ribozóm, avšak bez nějaké formy samovolné replikace se 
nelze pustit do pátrání po prvním, samostatně se replikujícím protoribo-
zómu, které by bylo na evoluční teorii založeno. 

Jinak řečeno, zázrak, který by vedl k vzniku chemicky neporušené RNA, 
by ani zdaleka nestačil. Vzhledem k tomu, že velká většina ribonukleo
vých kyselin nemá využitelné katalytické vlastnosti, muselo by dojít 
k další zázračné shodě náhod, aby mohla vzniknout ta pravá, chemicky 
neporušená RNA. 

Chemie zabývající se původem života se rovněž potýká s problémem, 
který jsme v předchozí kapitole nazvali „smrt na silnici". Podobně jako 
neexistuje žádná absolutní překážka, která by svišti znemožnila přejít ti-
síciproudou dálnici v době dopravní špičky, neexistuje ani žádná absolut
ní překážka znemožňující vznik bílkovin, nukleových kyselin či průběh 
jakéhokoliv jiného biochemického procesu. Krveprolití, k němuž na dál-
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nici dochází, je však neúnosné. Badatelé zkoumající chemické pochody 
odehrávající se před vznikem života na zemi navrhují jednoduché řešení. 
U krajnice vypustí tisíc svišťů a zjistí, že jednomu z nich se podaří pře
běhnout přes první pruh dálnice. Potom naloží tisíc nových svišťů do 
vrtulníku, dopraví je k okraji druhého pruhu a spustí je na dálnici. Pokud 
alespoň jeden z nich přežije a dostane se přes druhý pruh k třetímu, vr
tulník přepraví dalších tisíc jedinců k okraji třetího pruhu. Autoři teorie 
zvané „svět RNA", kteří pro svůj experiment použili dlouhý, chemicky 
čistý, uměle syntetizovaný úsek RNA, dopravují sviště až do pruhu číslo 
700 a sledují, jak jeden z nich úspěšně doběhne až k pruhu 701. Je to 
sice smělý pokus, avšak i kdyby se někdy dostali až na druhou stranu 
dálnice, jejich vítězství bude zcela bezcenné. 

Vědci pracující na výzkumu počátků života si zaslouží velké uznání. 
Pustili se do řešení problému tak, jak by věda měla - pomocí pokusů 
a výpočtů. I přesto, že výsledky pokusů nesplnily mnohá očekávání, ba
dateli vynaložené úsilí nám dnes umožňuje získat jasnější představu 
o ohromujících obtížích, na které by život, vznikající na základě přírod
ních chemických pochodů, narazil. 

Mnozí badatelé neoficiálně připouštějí, že věda nemá pro vznik života 
na zemi žádné vysvětlení.7 Existuje však také mnoho vědců, kteří se 
domnívají, že nebereme-li v úvahu samotné počátky života, následný po
stupný vývoj si lze snadno představit - nehledě na nemalé obtíže, načrt
nuté v této knize. Tato podivná situace vzniká na základě toho, že 
zatímco chemici se snaží ověřit možné způsoby vzniku života za pomoci 
pokusů a výpočtů, evoluční biologové se evoluci na úrovni molekul ne
pokoušejí ověřit vůbec, ani experimenty, ani výpočty. Evoluční biologie 
se tudíž pohybuje v rámci představ, jež v oblasti studií věnovaných vzni
ku života panovaly začátkem padesátých let, tedy dříve, než byla většina 
pokusů provedena, v době, kdy fantazie badatelů nebyla omezována zjiš
těnými fakty. Teprve biochemie objevila svět molekul, jenž ovšem vytr
vale odolává vysvětlení na základě evoluční teorie, která byla tak dlouho 
uplatňována při objasňování vývoje celých organismů. Ani jeden z Dar
winových výchozích bodů - vznik života a vidění - nelze na základě jeho 
teorie vysvětlit. Darwin neměl ani tušení o nesmírně důmyslné složitosti, 
s níž se setkáváme i na těch nejnižších úrovních života. 
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Za dobu jeho existence bylo v Journal of Molecular Evolution uveřej
něno mnoho vědeckých statí věnovaných výzkumu počátků života na ze
mi. Publikované práce se zabývají celou řadou otázek, jako například: 
Mohly vznikat i jiné aminokyseliny, které Miller při svém pokusu neob
jevil? Co když v atmosféře na tehdejší zemi místo methanu převažoval 
oxid uhličitý? Mohly se na vzniku života podílet jiné nukleotidy než ty, 
které v současné době známe? Na tyto otázky se v JME pokoušejí odpo
vědět články nazvané například „Syntéza probíhající v období před vzni
kem života v atmosféře obsahující CH4, CO a CO2" , „Radiolýza 
vodných roztoků kyanovodíku (pH 6): sloučeniny významné pro studium 
chemické stránky evoluce" , „Alternativní báze ve světě RNA: syntéza 
urazolu a jeho ribosidů v době před vznikem života" , „Zacyklení ana
logů nukleotidů jako překážka polymerace" . Jakkoliv se uvedené otázky 
těší zájmu vědců, nejsou ani náznakem řešení hádanek, které pro evoluci 
představuje např. srážení krve, buněčné pohyby nebo fungování imunit
ního systému. 

Chybějící články 

Do druhé kategorie statí, s nimiž se v Journal of Molecular Evolution 
setkáváme a které tvoří asi pět procent všech uveřejněných prací, patří 
články zabývající se matematickými modely evoluce či novými matema
tickými metodami, vypracovanými za účelem srovnávání a interpretace 
údajů o sledu geologických vrstev. Lze sem zařadit práce nazvané napří
klad „Derivace všech lineárních invariantů jako model nevyvážené trans-
verze"12nebo „Simulace Monte Carla ve fylogenezi: aplikace prověřující 
neměnnost stupně evoluce" . Matematika (jakkoliv je užitečná, pomáhá-
-li nám pochopit, jak postupné procesy fungují v průběhu času) předpo
kládá, že evoluce probíhající v reálném světě je postupný a náhodný 
proces. V žádném případě to však nedokazuje (a nemůže dokázat). 

Největší podíl článků publikovaných v JME - více než 80 procent 
všech odevzdaných rukopisů - tvoří práce věnované porovnávání sekven
cí. Srovnávání sekvencí je metoda založená na porovnání sledu jedno
tlivých aminokyselin u dvou různých bílkovin či sledu jednotlivých 
nukleotidů u dvou různých úseků DNA, přičemž jsou zaznamenávány po-
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zice, na nichž se nacházejí identické nebo alespoň podobné prvky, jakož 
i místa, kde žádná podobnost nalezena nebyla. 

Díky objevení metod sloužících k určení sekvencí bílkovin bylo v pa
desátých letech poprvé možné porovnat sekvence jedné bílkoviny s dru
hou. Vzápětí vyvstala i otázka, zda u analogických bílkovin různých 
druhů - například při srovnání hemoglobinu u člověka a u koně - bude 
nalezeno stejné pořadí aminokyselin. Odpověď byla překvapující: lidský 
a koňský hemoglobin se jeden druhému velmi podobají, nejsou však zcela 
totožné. V jednom z bílkovinných řetězců hemoglobinu byly na 129 
z celkových 146 pozic zjištěny shodné aminokyseliny, zbývající pozice se 
však lišily. Když byly zjištěny také sekvence hemoglobinu opice, slepice, 
žáby a dalších živočišných druhů, mohly být rovněž porovnány s lidským 
hemoglobinem i vzájemně mezi sebou. Při srovnání lidského hemoglobi
nu s opičím bylo nalezeno 5 rozdílů, při srovnání se slepičím 26 rozdílů 
a při srovnání s žabím 46 rozdílů. Zjištěné podobnosti se zdály být velmi 
podnětné. Mnozí badatelé vyslovili názor, že podobné sekvence svědčí 
o existenci společného předka. 

Ve většině případů bylo prokázáno, že sekvence analogických bílkovin 
jsou u druhů, u nichž jsme příbuznost předpokládali (například člověk 
a šimpanz, kachna a slepice apod.), velmi podobné. Sekvence bílkovin 
u druhů, které jsme považovali za vzdáleně příbuzné, si už tolik neodpo
vídaly. U některých bílkovin bylo dokonce možné stanovit vztah mezi 
mírou podobnosti sekvencí a odhadem doby, kdy různé druhy údajně na
posledy měly společného předka, přičemž tato souvztažnost vycházela 
vcelku spolehlivě. Emile Zuckerkandl a Linus Pauling tehdy vypracovali 
teorii molekulárních hodin, podle které mají uvedenou souvztažnost na 
svědomí bílkoviny, u nichž časem dochází k hromadění mutací. Teorie 
molekulárních hodin byla hned od počátku předmětem velmi živých dis
kusí, přičemž mnohé otázky, jež v souvislosti s uvedenou teorií vyvstaly, 
jsou dosud sporné. Celkově ji však lze považovat za jedno z možných 
vysvětlení. 

Na konci sedmdesátých let byly objeveny nové metody umožňující 
rychlé a snadné určování sekvencí DNA. Díky tomuto objevu je možné 
studovat nejen sekvence bílkovin, ale také sekvence genu, jenž danou 
bílkovinu kóduje, jakož i ostatní části DNA. Ukázalo se, že geny vyšších 
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organismů obsahují nesmyslné (nekódující) úseky zvané introny. Součástí 
některých genů jsou desítky intronů, u některých nacházíme pouze jeden 
nebo dva. Od té doby mohli biochemikové publikovat také články zabý
vající se srovnáváním sekvencí intronů v genech různých druhů, stejně 
jako studie o celkovém počtu intronů, o podobnosti jejich umístění 
v rámci genu, o jejich délce a základní struktuře a o desítkách dalších 
aspektů. Bylo však možné srovnávat i jiné stránky genetického aparátu: 
rozmístění genů ve vztahu k jiným genům, četnost výskytu určitého typu 
nukleotidu v sousedství jiného nukleotidu, počet chemicky pozměněných 
nukleotidů atd. V Journal of Molecular Evolution byla od té doby uve
řejněna celá řada podobných článků. Patří k nim například „Zkoumání 
homologických sekvencí bílkovin: IV. Dvacet sedm bakteriálních ferro-
doxinů" , „Evoluce genů alfa- a beta- tubulinu na základě sekvencí 
nukleotidů cDNA klonů mořského ježka" , „Fylogeneze prvoků odvo
zená z 5S sekvencí rRNA" a „Orientace konci k sobě genů alfa- a be
ta- globinů lososa atlantského" . 

Porovnání sekvencí, ačkoliv je jistě užitečné pro určení možných ro
dových linií, což je bezpochyby samo o sobě velmi zajímavým problé
mem, nemůže vysvětlit, jak složitý biochemický systém získal svou 
funkci - nemůže tedy zodpovědět otázku, která nás v této knize zajímá 
nejvíce.18 Obdobným případem jsou například dvě příručky k dvěma růz
ným typům počítačů, vyráběným ve stejné firmě. V obou návodech se 
zřejmě setkáme s mnoha totožnými výrazy, větami, možná dokonce od
stavci, podle nichž lze předpokládat společný původ (obě příručky napří
klad mohl sepsat stejný autor). Jestliže však porovnáme pořadí písmen 
v obou návodech, v žádném případě nezjistíme, zda lze počítač vyrobit 
postupným přepracováním například z psacího stroje. 

V rámci tří hlavních témat publikovaných v JME - původ života na 
zemi, matematické modely evoluce a analýza sekvencí - vzniklo i mnoho 
velmi propracovaných, složitých a učených studií. Jsou tedy tyto hodnot
né a zajímavé práce v rozporu s hlavní myšlenkou mé knihy? Vůbec ne. 
Prohlásit, že Darwinova evoluční teorie nedokáže vysvětlit všechny děje 
v přírodě, není totéž jako tvrdit, že evoluce, náhodná proměnlivost ani 
přírodní výběr neexistují. Byly zaznamenány (alespoň pokud se týká mik-
roevoluce) v mnoha různých případech. Domnívám se, že - podobně ja-
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ko v případě analýzy sekvencí - i toto vše je důkazem, jenž silně podpo
ruje existenci společného předka. Klíčová otázka však zůstává nezodpo
vězena: Co tedy způsobilo vznik složitých systémů? Nikomu se dosud 
nepodařilo podat podrobné a vědecké vysvětlení procesu, na jehož zákla
dě by proměnlivost a přírodní výběr mohly vytvořit složité a velmi kom
plikované systémy, kterými jsme se v této knize zabývali. 

Žádný z článků, které v JME za dobu jeho existence vyšly, ve skuteč
nosti nikdy nepřinesl podrobný popis modelu, podle kterého by na zá
kladě postupného vývoje v souladu s Darwinovou teorií mohl složitý 
biochemický systém vzniknout. Ačkoliv si mnozí vědci kladli otázku, jak 
se mění sekvence či jak mohou být životně důležité chemické látky vyrá
běny mimo buňku, na stránkách JME se doposud nikdo nezabýval násle
dujícími problémy: Jak se vyvinulo reakční centrum fotosyntézy? Jak 
došlo k vzniku intermolekulárního transportu? Jak začala fungovat bio-
syntéza cholesterolu? Jak se retinal začal podílet na mechanismu vidění? 
Jak se vyvinula fosfoproteinová signalizační dráha? Skutečnost, že žádná 
z uveřejněných prací se uvedených otázek ani nedotýká, natož aby se 
zabývala jejich řešením, velmi přesvědčivě naznačuje, že na základě dar-
winismu nelze původ složitých biochemických systémů objasnit. 

Aby bylo možné zodpovědět otázky předložené v této knize, museli 
bychom najít studie nazvané například „Dvanáct přechodných kroků ve
doucích k vzniku fotosyntetického reakčního centra bakterií", „Protořa-
sinka byla schopna vytvořit dostatečné množství energie, aby její pohyb 
otočil buňku o deset stupňů", „Meziprodukty biosyntézy adenosinu sku
tečně napodobují adenosin samotný podílející se na funkci RNA", „Pri
mitivní sraženina utvořená z náhodně seskupených vláken by dokázala 
zastavit krevní oběh v žilách s průměrem menším než 0,3 mm". S po
dobnými články se však nesetkáváme. Nebylo publikováno nic, co by se 
uvedeným tématům byť jen vzdáleně blížilo. 

Snad lze pochopit, proč v JME nenacházíme podrobný popis modelů, 
představíme-li si, jak by asi vypadalo skutečně vědecké zkoumání vývoje 
pasti na myši, provedené nadšeným mladým badatelem. Nejprve by se 
musel zamyslet nad předchůdci moderních pastí, představit si něco jed
noduššího. Co kdyby začal s pouhou dřevěnou destičkou? Ne, tak se myš 
chytit nedá. Co kdyby začal s obvyklou pastí, která by však měla o něco 
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kratší zarážku? Ne, to není možné. Příliš krátká zarážka by nedosáhla 
k příchytce a pastička by se mu prostě sklapla v ruce. Co kdyby začal 
s o něco menší pastí? To by zase nevysvětlovalo její složitost. Co kdyby 
jednotlivé části nejprve sloužily k jiným účelům - například dřívko od 
nanuka by se stalo podložkou, pružina z hodin pružinou pastičky atd. 
- a pak by se náhodou složily dohromady? Ne, vzhledem ke své původní 
funkci by nebyly vhodné k chytání myší a navíc by badatel musel vysvět
lit, jak se na základě postupného vývoje složily a vytvořily pastičku. In
teligentní mladý vědec by se nakonec zaměřil na snáze zpracovatelné 
téma. 

Jak jsme viděli v předchozích kapitolách, pokusy o vysvětlení evoluce 
značně specifických, nezjednodušitelně složitých systémů - ať už pastí na 
myši, řasinek či srážení krve - na základě postupného vývoje nebyly do
sud úpěšné. Žádný vědecký časopis by nepublikoval články, které očivid
ně nedávají smysl. Žádné studie, které by se podrobně zabývaly otázkami 
molekulární evoluce, tedy nenalezneme. V příbězích Kalvina a Hobbese 
jsou někdy opomíjeny důležité podrobnosti, podobně jako v teorii Russe-
la Doolitttla, která popisuje možnou evoluci mechanismu srážení krve. 
Avšak i s takovýmito povrchními pokusy se setkáváme jen zřídka. Ve 
skutečnosti v literatuře nenalézáme ani výklady týkající se evoluce systé
mů, které se nezdají být nezjednodušitelně složité, jako například určité 
pochody látkové přeměny apod. Důvody jsou zřejmě podobné jako v pří
padě neúspěšných pokusů usilujících o vysvětlení původu života na zemi: 
dech vyrážející složitost zadusí všechny takové pokusy již v zárodku. 

Pátrání pokračuje 

Časopisů věnovaných biochemickému výzkumu je velké množství. Ačko
liv JME uveřejňuje výhradně články věnované molekulární evoluci, v ji
ných časopisech takové studie rovněž nalezneme, publikované společně 
s pracemi zabývajícími se jinými tématy. Možná tedy není správné do
cházet k určitým závěrům pouze na základě JME. I jiné, méně spe
cializované časopisy se zřejmě věnují výzkumu původu složitých 
biochemických systémů. Abychom zjistili, zda JME nebyl prostě jen ne
vhodným studijním materiálem, nahlédněme v rychlosti i do jiného re
nomovaného časopisu, jenž se věnuje velmi širokému okruhu 
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biochemických témat: do periodika s názvem Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS). 

V letech 1984 až 1994 bylo v PNAS uveřejněno přibližně dvacet tisíc 
článků, z čehož se převážná většina týkala věd o životě. Časopis každo
ročně vydává seznam publikovaných statí, které jsou zde seřazeny podle 
kategorií. Z těchto seznamů vyplývá, že v uvedeném desetiletí se mole
kulární evoluce týkalo asi 400 článků.1 Toto množství odpovídá přibliž
ně třetině statí uveřejněných ve stejném časovém období v Journal of 
Molecular Evolution. Počet článků, které k danému tématu ročně uveřej
ní, se výrazně zvyšuje, počínaje patnácti publikovanými pracemi v roce 
1984 až po 100 publikovaných statí v roce 1994. Tato oblast bezpochyby 
zaznamenává značný nárůst zájmu. Velká většina článků (asi 80 procent) 
se však týká analýzy sekvencí - stejně jako většina článků v JME - při
čemž je zcela opomíjena otázka metody. Asi 10 procent statí věnovaných 
molekulární evoluci tvoří matematické studie, pojednávající buď o no
vých metodách umožňujících zdokonalení porovnávání sekvencí či o vy
soce abstraktních modelech. V PNAS nebyly publikovány žádné články, 
které by se podrobně zabývaly způsobem vzniku složitých biochemických 
systémů. Z průzkumu dalších časopisů, které se biochemii věnují, vyplý
vá stejný závěr: samé sekvence, ale žádné vysvětlení. 

Nenalézáme-li odpovědi v odborných časopisech, měli bychom zřejmě 
nahlédnout do knih. Darwin i Newton vyložili svou převratnou teorii 
v knize. Výhodou knihy je, že autorovi poskytuje více prostoru k roz
vinutí všech myšlenek. Zasazení nové myšlenky do kontextu, uvedení 
mnoha vhodných příkladů, podrobný výklad mnoha postupných kroků, 
vyvrácení mnoha předpokládaných námitek - to vše zabere poměrně hod
ně místa. Dobrým příkladem moderní evoluční literatury je kniha nazvaná 
The Neutral Theory of Molecular Evolution (Neutrální teorie molekulární 
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evoluce). Její autor, Motoo Kimura, měl tedy dostatek prostoru, aby 
vyložil svou teorii, že většina změn sekvencí, k nimž u DNA a bílkovin 
dochází, nemá vliv na jejich funkci - tyto mutace jsou neutrální. Dalším 
příkladem je kniha Stuarta Kauffmana The Origin of Order (Počátky 
řádu). Autor tvrdí, že vznik života, látkové přeměny či genetického prog
ramu nelze vysvětlit na základě Darwinovy teorie, mohou však vznikat 

21 samovolně diky samousporadaní. Ani jedna z uvedených knih se však 
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nezabývá vysvětlením biochemických systémů: Kimurova práce je věno
vána pouze sekvencím a Kauffmanova je matematickou analýzou. Možná 
se však v některé z knihoven světa nalézá kniha, která vznik specifických 
biochemických systémů vysvětluje. 

Při procházení katalogů knihoven za pomoci počítače jsem však bohu
žel na žádnou takovou knihu nenarazil. V dnešní době to ovšem není 
nikterak překvapující zjištění. Dokonce i knihám, jako jsou Kimurova či 
Kauffmanova, které navrhují nové teorie, předcházejí články na dané té
ma, publikované v odborných časopisech. Naprostá nepřítomnost prací 
věnovaných evoluci biochemických systémů ve vědeckých časopisech vy
lučuje, že by existovala kniha zabývající se touto otázkou. 

Hledáte-li v počítačové síti knihy o biochemické evoluci, narazíte na 
celou řadu velmi lákavých titulů. Příkladem je práce Johna Gillespieho, 
vydaná v roce 1991, která nese slibný název The Causes of Molecular 
Evolution (Příčiny molekulární evoluce). Netýká se však konkrétních bio
chemických systémů. Podobně jako u Kauffmanovy studie se i zde jedná 
o matematickou analýzu, která opomíjí veškeré specifické znaky organis
mů a převádí je na pouhé matematické symboly, s nimiž dále pracuje. 
Příroda ustupuje do pozadí. (Měl bych ještě dodat, že matematika je 
v každém případě velmi mocným nástrojem. Vědě však může být užiteč
ná pouze tehdy, jsou-li předpoklady, na nichž se matematická analýza 
zakládá, pravdivé.) 

Další kniha, která vyšla ve stejném roce, má název Evolution at the 
Molecular Level (Evoluce na úrovni molekul). Ačkoliv její titul zní vel
mi slibně, nejedná se o publikaci, v níž by autor uveřejňoval nějakou 
novou myšlenku. Patří totiž k těm akademickým knihám, které tvoří sbír
ka příspěvků od různých autorů. Každý z nich se zaměřuje na určitou 
oblast, kterou se ovšem nezabývá o nic hlouběji než v článku určeném 
pro časopis. Kniha tak svým obsahem nevyhnutelně připomíná časopis: 
nacházíme v ní spoustu sekvencí, něco matematiky, ale žádné odpovědi. 

Jiným typem publikace je kniha, která shrnuje výsledky vědecké kon
ference. Laboratoře Cold Spring Harbor na Long Islandu již léta pořádají 
celou řadu konferencí s různými tématy. V roce 1987 se zde konalo set
kání, jehož tématem byla „Evoluce katalytické funkce". Asi sto příspěvků 
jejích účastníků bylo uveřejněno ve sborníku. Jak je u sborníků obvyk-
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lé, přibližně dvě třetiny příspěvků pouze shrnují, co se v dané době ode
hrávalo v autorově laboratoři, aniž by v nich byla patrná sebemenší snaha 
přizpůsobit obsah tématu knihy. Většina zbývajících studií se věnuje ana
lýze sekvencí, ostatní pojednávají o chemických pochodech před vznikem 
života na zemi nebo o jednoduchých katalyzátorech (nikoliv o složitých 
mechanismech známých organismů). 

V pátrání bychom mohli ještě pokračovat, výsledky by však byly stej
né. Žádná konference, kniha ani článek se podrobnostmi evoluce složi
tých biochemických systémů nezabývá. 

Kulturní asimilace 

Řada vědců pochybuje, že by na základě darwinismu bylo možné vysvětlit 
všechny aspekty života. Mnozí tomu ovšem věří. Proč však mnozí bio-
chemikové považují Darwinovu teorii za důvěryhodnou i přesto, že jak 
jsme se právě přesvědčili, v odborné biochemické literatuře nelze nalézt 
žádné články ani knihy, které by podrobně pojednávaly o možnostech 
vzniku složitých systémů? Důvodem je do značné míry skutečnost, že byli 
v rámci studia biochemie poučeni o pravdivosti darwinismu. Abychom 
mohli pochopit úspěchy darwinismu jako ortodoxního názoru i jeho sel
hání po stránce vědecké (na úrovni molekul), musíme nahlédnout do 
učebnic, které k výchově budoucích vědců slouží. 

Jeden z nejúspěšnějších studijních textů, užívaný po několik uplynu
lých desetiletí, sepsal v roce 1970 Albert Lehninger, profesor biofyziky 
na Univerzitě Johna Hopkinse. Učebnice se také dočkala několika opra
vených vydání. Lehninger se o evoluci zmiňuje hned na první stránce 
první kapitoly. Ptá se zde, proč jsou biomolekuly, jež se vyskytují oprav
du ve všech buňkách, zjevně výjimečně dobře přizpůsobeny své funkci: 

V této kapitole, jež je první z řady celkem dvanácti kapitol věnovaných 
popisu struktury a vlastností důležitějších skupin biomolekul, bychom si 
měli říci, že biomolekuly je třeba studovat ze dvou hledisek. Musíme se 
samozřejmě zabývat jejich strukturou a vlastnostmi, studovat je na zákla
dě zásad a přístupů užívaných v klasické chemii, stejně jako jakékoliv jiné 
molekuly. Biomolekuly však také musíme zkoumat ve světle hypotézy, 
podle níž vznikají na základě evoluční selekce tak, aby se z nich staly 
molekuly co nejvhodněji uzpůsobené pro svou biologickou funkci.24 
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Lehninger jako dobrý učitel seznámil studenty se světovým názorem za
stávaným profesionály v oboru. Vysvětluje, že evoluce je důležitá pro 
pochopení biochemie a že je pouze jedním ze „dvou hledisek", na jejichž 
základě musí budoucí vědec biomolekuly studovat. Ačkoliv nezkušený 
student může vzít Lehningera za slovo, nezaujatý pozorovatel bude hledat 
důkaz, dosvědčující význam evoluce pro studium biochemie. Ideálním 
výchozím místem pro začátek hledání je rejstřík. 

Lehninger svou knihu opatřil velmi podrobným rejstříkem, aby studen
tům umožnil snadno a rychle vyhledat potřebnou informaci. Mnohým té
matům odpovídá v rejstříku hned několik hesel, neboť autor se jimi 
zabývá v různém kontextu. Například ribozómy jsou v rejstříku prvního 
vydání Lehningerovy učebnice zastoupeny 21 heslem, fotosyntéza 26 hes
ly, bakterie E. coli 42 hesly. Heslu „bílkoviny" odpovídá 70 odkazů. 
Rejstřík zahrnuje celkem téměř 6 000 položek. Heslu „evoluce" však od
povídají pouze dvě. První zmínka se týká výkladu o sekvencích bílkovin. 
Ovšem, jak jsme již dříve vyložili, sekvence lze využít k posouzení pří
buznosti, nikoliv však k určení způsobu vzniku složitého biochemického 
systému. Druhý odkaz se týká kapitoly věnované původu života, ve které 
se Lehninger zabývá proteinoidy, jakož i jinými látkami, jež podlehly 
zubu času. 

Lehningerovo poučení, připomínající studentům význam evoluce pro 
studium biochemie, je v přímém rozporu s rejstříkem učebnice, v němž 
se z celkového počtu 6 000 odkazů vztahují na evoluci pouze 2. V Leh-
ningerově rejstříku najdeme prakticky vše, co má k biochemii nějaký 
vztah. Evoluce je však zjevně tématem, jež lze sotva považovat za rele
vantní. 

Další vydání Lehningerovy učebnice vyšlo v roce 1982. Rejstřík obsa
huje pouze 2 odkazy týkající se evoluce z celkového počtu 7 000 hesel. 
Po Lehningerově smrti v roce 1986 byla učebnice doplněna a přepraco
vána Michaelem Coxem a Davidem Nelsonem z Wisconsinské univerzi
ty. V úvodu nového vydání si autoři vytyčili následující cíle: 

Klást jasný a stálý důraz na témata zásadního významu, zvláště na ta, 
která mají vztah k evoluci, termodynamice, regulaci a spojitosti mezi 
stavbou a funkcí. 
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V rejstříku nejnovějšího vydání se skutečně setkáváme se 22 odkazy vě
novanými evoluci. Při celkovém počtu 8 000 hesel se jedná o více než 
desetinásobný nárůst oproti předešlému vydání. Pomineme-li však chemii 
týkající se počátků života a srovnávání sekvencí (odkazy, které se vysky
tovaly i v původním Lehningerově textu), zjistíme, že v novém vydání je 
slova „evoluce" užíváno jako kouzelné hůlky k řešení záhad. Jedno z he
sel například zní: „evoluce, přizpůsobení vorvaně obrovského". Nalistu-
jeme-li uvedenou stránku, dozvíme se, že hlava vorvaně obrovského 
obsahuje několik tun tuku, jehož hustota se s klesající teplotou zvyšuje. 
To velrybě umožňuje vyrovnat hustotu těla s hustotou vody ve velkých 
hloubkách, kam se často potápí a kde se tak může snadněji pohybovat. 
Po popisu velryby následuje poznámka: „Tak můžeme na příkladu vor
vaně obrovského pozorovat významné anatomické a biochemické změny, 
které dovedla k dokonalosti evoluce." Kromě této jediné zmínky se 
však autoři evolucí dále nezabývají! Velryba obdrží osvědčení „zdokona
leno evolucí" a všichni mohou jít domů. Autoři se ani nepokoušejí vy
světlit, jak velryba ke své současné tělesné stavbě přišla. 

Nově přidané odkazy týkající se evoluce v nejnovějším vydání Lehnin-
gerovy učebnice lze rozdělit do tří kategorií: porovnávání sekvencí, po
známky k původu buněk a dobře míněné, avšak ničím nepodložené 
připisování určitých rysů evoluci. Z žádné z nich se ovšem nedozvídáme, 
jak mohly molekulární mechanismy vzniknout na základě postupného vý
voje. Nesetkáváme se ani s jediným příkladem podrobného popisu cesty, 
jíž se mohl vývoj složitého biochemického systému na základě Darwinovy 
teorie ubírat. 

Po prostudování třiceti učebnic biochemie (jejich přehled je uveden 
v tabulce 8 - 1 ) , podle kterých se v uplynulých letech na všech větších 
univerzitách připravovaly celé generace studentů, zjišťujeme, že celá řada 
učebních textů se evolucí nezabývá vůbec. Například Thomas Devlin 
z Jeffersonovy univerzity ve Filadelfii je autorem učebnice biochemie, 
která poprvé vyšla v nakladatelství John Wiley & Sons v roce 1982. Dal
ší vydání následovala v letech 1986 a 1992. Rejstřík prvního vydání ob
sahuje asi 2 500 hesel, ve druhém vydání zůstává počet hesel nezměněn. 
Ve třetím vydání nacházíme v rejstříku 5 000 hesel. V žádném z vydání 
však není ani jediné heslo věnováno evoluci. Kniha Franka Armstronga 
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z Univerzity státu Severní Karolína, kterou vydalo nakladatelství Oxford 
University Press, je jedinou novější prací obsahující kapitolu věnovanou 
přehledu důležitých objevů v historii biochemie. Výčet začíná rokem 
1828, kdy Friedrich Wohler úspěšně syntetizoval močovinu. Tato kapito
la se ovšem vůbec nezmiňuje o Darwinovi ani o evoluci. V žádném ze 
tří vydání učebnice nepovažoval Armstrong za nutné zmínit v rejstříku 
heslo „evoluce". V rejstříku další učebnice, vydané rovněž nakladatel
stvím John Wiley & Sons, najdeme v celkovém počtu 2 500 hesel pouze 
jediné, které se zmiňuje o evoluci. Jedná se o odkaz na stranu 4: „Orga
nismy prošly postupným vývojem, přizpůsobily se měnícím se podmín
kám v různých geologických obdobích a dosud se přizpůsobují. To je 
vše, co se zde o evoluci dozvídáme. 

Tabulka 8-1 
Odkazy na evoluci v rejstřících učebnic biochemie. 

autor 

Lehinger 

Lehinger 

Lehinger et al. 

Devlin 

Devlin 

Devlin 

Stryer 

Stryer 

Stryer 

Stryer 

Voet & Voet 

Voet & Voet 

Mathews 
& van Holde 

Horton et al. 

Moran et al. 

Zubay 

rok vydání 

1970 

1982 

1993 

1982 

1986 

1992 

1975 

1981 

1988 

1995 

1990 

1995 

1990 

1993 

1994 

1983 

vydavatelství 

Worth 

Worth 

Worth 

John Wiley & Sons 

John Wiley & Sons 

Wiley-Liss 

Freeman 

Freeman 

Freeman 

Freeman 

John Wiley & Sons 

John Wiley & Sons 

Benjamin Cummings 

Prentice Hall 

Prentice Hall 

Addison Wesley 

celkový počet 
hesel v rejstříku 

6 000 

7 000 

8 000 

3 500 

2 500 

5 000 

3 000 

4 000 

4 000 

4 000 

9 000 

10 000 

6 000 

4 500 

9 000 

5 000 

hesla týkající 
se evoluce 

2 

2 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

9 

12 

13 

9 

11 

12 

1 
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Zubay 

Zubay 

Zubay et al. 

Armstrong 
& Bennett 

Armstrong 

Armstrong 

Scheve 

Abeles et al. 

Garrett 
& Grisham 

Wood et al. 

Conn 
& Stumpf 

Conn et al. 

Kuchel 
& Ralston 

Gilbert 

1988 

1993 

1995 

1979 

1983 

1989 

1984 

1992 

1995 

1981 

1976 

1987 

1988 

1992 

Macmillan 

Wm. C. Brown 

Wm. C. Brown 

Oxford University 

Oxford University 

Oxford University 

Allyn and Bacon 

Jones and Barlett 

Harcourt Brace 

Benjamin Cummings 

John Wiley & Sons 

John Wiley & Sons 

McGraw-Hill 

McGraw-Hill 

5 000 

6 000 

7 000 

2 500 

3 000 

4 000 

3 000 

4 500 

6 000 

4 000 

2 500 

2 500 

3 500 

1 000 

3 

19 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

1 

0 

1 

0 

0 

Autoři některých učebnic vynakládají mimořádné úsilí, aby studentům 
vštípili, že svět musí nazírat z hlediska evoluce. Například v knize sepsa
né D. a J. G. Voetovými nalezneme nádherný barevný obrázek, který 
plně vystihuje jejich pravověrné stanovisko.28 V horní třetině obrázku 
vidíme sopku, blesk, oceán a sluneční paprsky, což má ukázat, jak život 
vznikl. Uprostřed vyobrazení je nakreslena molekula DNA, vedoucí z pr
votního oceánu do bakteriální buňky, znázorňující, jak se život dále vy
víjel. Spodní třetina nákresu se podobá - nežertuji - rajské zahradě. Je 
zde vyobrazena celá řada zvířat, která se vyvinula na základě všudy pří
tomné evoluce. V zástupu zvířat stojí také muž a žena (žena podává muži 
jablko), oba velmi pohlední a nazí. To bezpochyby zvyšuje zájem studen
tů, ovšem obrázek sám je jen klam. Nevyslovený slib, že všechna tajem
ství evoluce budou odhalena, autoři nakonec nedodrží. 

Mnozí studenti se tedy ze svých učebnic dozvědí, jak na svět pohlížet 
brýlemi evoluce. Nedozvědí se však, jak mohla na základě Darwinovy 
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evoluční teorie vzniknout kterákoliv z oněch neobyčejně složitých bioche
mických soustav, které jejich učebnice popisuje. 

Jak to víte? 
Jak víme to, o čem tvrdíme, že to víme - ne v nějakém hlubokém filo
zofickém smyslu, nýbrž v praktickém, každodenním životě? V kterémko
liv určitém okamžiku můžete někomu říci, že víte, že váš obývací pokoj 
je vymalován zelenou barvou, že Philadelphia Eagles vyhrají Velký po
hár, že se Země točí kolem Slunce, že demokracie je nejlepší formou 
vlády, že znáte cestu do San José. Tato různá tvrzení jsou založena na 
různých způsobech vědění. O jaké způsoby se jedná? 

První způsob vědění je samozřejmě založen na osobní zkušenosti. Víte, 
že váš obývací pokoj je vymalován zelenou barvou, protože jste tam byli 
a na vlastní oči se o tom přesvědčili. (Nebudeme se zde zabývat možnos
tí, že se vám to zdálo či že nejste duševně zdrávi.) Stejně tak víte, co to 
je pták, jak funguje zemská přitažlivost, jak se dostat do nejbližšího ná
kupního střediska - to vše na základě přímé, každodenní zkušenosti. 

Další způsob vědění je znalost věci na základě určitého pramene. To 
znamená, že se spoléháte na určitý zdroj informací a věříte, že je spoleh
livý, protože s daným jevem nemáte žádnou osobní zkušenost. Tak napří
klad téměř každý, kdo chodil do školy, věří, že Země se točí kolem 
Slunce, ačkoliv by se našlo jen velmi málo lidí, kteří by vám dokázali 
říci, jak je takový pohyb vůbec možné zachytit. Stejně tak se spoléháte 
na pramen, jestliže na otázku, zda znáte cestu do San José, odpovíte ano 
a vytáhnete mapu. O spolehlivosti mapy se můžete přesvědčit, pokud 
podle ní skutečně dojedete do San José, ale dokud to nevyzkoušíte, spo
léháte se na pramen. Mnozí lidé také věří, že demokracie je nejlepší 
možnou formou vlády, ačkoliv žádný jiný druh vlády nikdy nepoznali. 
Spoléhají se na prameny - na tvrzení učebnic a politiků - a snad i na 
slovní či obrázkový popis života v jiném zřízení. V jiném státním zřízení 
samozřejmě činí totéž a většina jeho zastánců se spoléhá pouze na pra
meny. 

Ale co Philadelphia Eagles? Jak víte, že letos vyhrají? Pod nátlakem 
možná připustíte, že žádný ze sportovních komentátorů se o jejich prav
děpodobném letošním vítězství nezmínil, takže na pramen se nespoléháte. 
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Nemáte ani žádnou informaci z první ruky, která by hovořila o tom, že 
například někteří z hráčů začali tajně trénovat pod vedením mistra zenu, 
jenž přislíbil, že dokáže značně zvýšit jejich obratnost a pohyblivost. Své 
tvrzení nezakládáte ani na jejich výkonech z minulých let, které byly prů
měrné až ubohé. Můžete snad poukázat na jejich úspěchy ze vzdálenější 
minulosti (například na šampionátech v letech 1948, 1949 a 1960 nebo 
na Velkém poháru v roce 1981) a tvrdit, že jste si jejich opětovným úspě
chem v letošním roce prostě jisti. Ve skutečnosti tedy nevíte, zda Eagles 
letos zvítězí, jen jste použili takový jazykový obrat. Vaše tvrzení se ne
zakládalo ani na vlastní zkušenosti, ani na žádném zdroji. Byly to jen 
plané řeči. 

Vědci jsou také jen lidé. Můžeme se tedy ptát, jak vědí to, o čem 
tvrdí, že to vědí. Jako všichni ostatní i vědci vědí buď na základě vlastní 
zkušenosti, nebo z nějakého pramene. V padesátých letech našeho století 
spatřili Watson a Crick obraz vláken DNA ozářených rentgenovými pa
prsky a za pomoci svých matematických znalostí určili, že DNA má tvar 
dvoušroubovice. Věděli to tedy z vlastní zkušenosti. V průběhu svého 
studia jsem se naučil, že DNA má dvoušroubovicovitou stavbu. Nikdy 
jsem však neprovedl pokus, který by to dokazoval. Spoléhám se tedy na 
pramen. Odborné vědomosti každého vědce se z největší části zakládají 
na pramenech. Zeptáte-li se badatele, jak ví, jakou strukturu má choles
terol, jak reaguje hemoglobin, jakou úlohu zastávají vitamíny, téměř po
každé vás odkáže na odbornou literaturu - spíše než na výsledky svých 
vlastních laboratorních pokusů. 

Příjemné ovšem je, že prameny snadno najdete: jsou v knihovnách. 
Práci Watsona a Cricka věnovanou struktuře DNA si můžete přečíst v ča
sopise Nature. Najdete tam i pojednání o struktuře cholesterolu a mnohá 
další. Lze tedy tvrdit, že strukturu DNA a cholesterolu známe z odbor
ných pramenů, neboť v literatuře nacházíme práce, které o těchto téma
tech pojednávají. Kdyby však James Watson či komise pro vědu rozhodli, 
že DNA je utvořena z bylinkového sýra, přičemž by nepublikovali pří
slušné důkazy, nemohli bychom tvrdit, že se naše víra v sýrovou DNA 
zakládá na odborných pramenech. Odborné prameny totiž musí být uve
řejněny a musí obsahovat příslušné důkazy. Kdyby Watson publikoval 
pouhé prohlášení, že DNA je dvoušroubovice, navíc v článku, který by 
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se převážně zabýval zcela jiným tématem, a nepodpořil by své tvrzení 
žádným důkazem, neexistoval by ani odborný pramen dokládající uvede
ný objev. 

Molekulární evoluce není odbornými prameny doložena. Ve vědecké 
literatuře - v uznávaných časopisech, úzce specializovaných časopisech 
ani v knihách - nenajdeme stať, která by popisovala, jak došlo (nebo 
alespoň jak mohlo dojít) k molekulární evoluci jakéhokoliv skutečného, 
složitého biochemického systému. Setkáme se sice s tvrzeními, že k ta
kové evoluci došlo, žádné z nich však není podloženo odpovídajícími po
kusy či výpočty. Vzhledem k tomu, že molekulární evoluci nezná nikdo 
z vlastní zkušenosti a že neexistuje pramen, na němž by se její znalost 
mohla zakládat, lze - podobně jako v případě tvrzení, že Eagles letos 
vyhrají Velký pohár - prohlásit, že prosazování darwinovské podoby mo
lekulární evoluce jsou pouhé řeči. 

„Publikuj, nebo budeš odsouzen k zániku" - to je úsloví, které vědečtí 
pracovníci berou opravdu vážně. Pokud svou práci nepublikujete, aby ji 
tak vědecká obec mohla posoudit a zhodnotit, nemáte na akademické pů
dě co dělat. Stejné rčení ovšem platí i o teoriích. Prohlašuje-li teorie, že 
je schopna objasnit určitý jev, avšak o žádné vysvětlení se ani nepokouší, 
měla by být z akademické půdy vykázána. Molekulární evoluce se - na
vzdory rozličnému srovnávání sekvencí a vytváření matematických mo
delů - nikdy nezabývala otázkou vzniku složitých systémů. V důsledku 
toho také teorie darwinovské podoby molekulární evoluce nebyla nikdy 
publikována, a měla by tudíž být odsouzena k zániku. 
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Plánovitá činnost 
inteligentního činitele 

O co jde? 
O tom, že Darwinova evoluční teorie zjevně nedokáže objasnit moleku
lární základy života, svědčí nejen analýzy obsažené v této knize, ale také 
fakt, že (jak jsem ukázal v osmé kapitole) v odborné literatuře nenalez
neme ani jediný model, který by vznik složitých biochemických systémů 
vysvětloval. Tváří v tvář neuvěřitelné složitosti, kterou moderní bioche
mie objevila uvnitř buňky, zůstává vědecká obec naprosto ochromena. 
Nikdo z Harvardu, nikdo z Ústavu národního zdraví, žádný člen Národní 
akademie věd, žádný laureát Nobelovy ceny - prostě vůbec nikdo nedo
káže v souladu s darwinismem objasnit, jak se mohly vyvinout řasinky, 
vidění, srážení krve či jakýkoliv jiný složitý biochemický proces. Jenže 
- jsme tady. Jsou tu i rostliny a zvířata. I složité systémy. A to vše se 
sem muselo nějak dostat. Jestliže to nevzniklo podle Darwinovy teorie, 
jak tedy? 

Jestliže něco nebylo sestaveno postupně, muselo to být sestaveno rych
le nebo dokonce najednou. Pokud přidávání jednotlivých jednoduchých 
součástí nepřispívá k neustálému zlepšování funkce daného systému, mu
sí být dohromady sestavovány části složitější. Vědci v nedávné době na
vrhli dva způsoby, jak mohly být složité systémy složeny najednou. 
Zkusme tyto možnosti krátce prozkoumat. Poté se budeme podrobněji 
zabývat také třetí alternativou. 
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První alternativou postupného vývoje je teorie zastávaná Lynn Margu-
lisovou. Místo Darwinova předpokladu, že vývoj je řízen bojem organis
mů o přežití, navrhuje zdokonalování na základě vzájemné spolupráce 
a symbiózy. Podle ní si organismy navzájem pomáhají, aby společnými 
silami dosáhly toho, čeho nemohou dosáhnout jeden bez druhého. Ještě 
jako studentka navrhla tuto teorii jako vysvětlení buněčné struktury. Mar-
gulisová, ačkoliv zpočátku sklízela jen výsměch, nakonec došla poměrně 
příznivého přijetí - poté dokonce nadšeného souhlasu (stala se členkou 
Národní akademie věd) díky své teorii, že jednotlivé části buňky kdysi 
byly samostatně žijícími organismy. 

Jak jsme viděli, eukaryontní buňka je nádobka plná složitých moleku
lárních mechanismů, úhledně rozdělených do mnoha částí. K těm největ
ším patří jádro, které lze pozorovat i prostým mikroskopem, sestaveným 
již v sedmnáctém století. Menší částečky však byly objeveny teprve poté, 
co byly na konci devatenáctého století sestrojeny dokonalejší mikroskopy. 
K těm nejmenším patří mitochondrie. 

Typická buňka obsahuje asi dva tisíce mitochondrií, což celkem před
stavuje přibližně 20 procent jejího objemu. Každá z těchto malých čás
teček v sobě skrývá zařízení nezbytné k získání energie z potravy 
a k jejímu uchování v chemicky stálé, zároveň však snadno dostupné for
mě. Mechanismy mitochondrií, které toto zajišťují, jsou poměrně složité. 
Zařízení v tomto systému jsou poháněna tokem kyseliny, která přepravuje 
elektrony mezi půl tuctem přenašečů, což vyžaduje dokonalou souhru 
mnoha součástí systému. 

Mitochondrie se velikostí i tvarem podobají některým samostatně exis
tujícím bakteriálním buňkám. Lynn Margulisová vypracovala teorii, že na 
pradávné zemi jakási větší buňka „spolkla" buňku bakteriální, avšak ne
strávila ji. Obě buňky se zkrátka přizpůsobily nové situaci - jedna exis
tovala uvnitř druhé. Menší buňka dostávala od větší živiny a na oplátku 
jí předávala část chemické energie, kterou vyráběla a skladovala. Když 
se větší buňka rozmnožila, menší učinila totéž a její potomstvo nadále 
přebývalo uvnitř hostitele. Po nějaké době buňka žijící v této symbióze 
ztratila mnohé mechanismy, které jsou nezbytné pro volně se vyskytující 
buňky. Čím dál tím více se specializovala pouze na zajišťování energie 
pro hostitelskou buňku. Nakonec se změnila v mitochondrií. 
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Posmívání a úšklebky provázející teorii Lynn Margulisové pozvolna 
utichly poté, co nově objevené sekvenační techniky prokázaly, že bílko
viny obsažené v mitochondriích se více podobají bílkovinám bakterií než 
bílkovinám hostitelské buňky. Později byly zaznamenány i další podobné 
rysy mezi mitochondriemi a bakteriemi. Zastánci symbiotického původu 
mitochondrií obhajují svou teorii mimo jiné tím, že poukazují na buňky 
žijící v symbióze v dnešních organismech. Například jistý druh hlísta vů
bec nemá ústní otvor, protože nepotřebuje přijímat potravu - obsahuje 
totiž fotosyntetizující řasy, které ho zásobují energií! Podobné důkazy 
opravdu silně zapůsobily. Teorii Lynn Margulisové popisující vznik mi
tochondrií nyní najdeme v každé učebnici biochemie. 

V uplynulých dvou desetiletích přišli Margulisová a další vědci s teo
rií, že na základě symbiózy vznikly i jiné strukturní elementy buňky. 
Tato teorie již ovšem není tak obecně přijímána. Zkusme si však - jen 
pro účely našeho výkladu - představit, že symbióza, kterou Lynn Mar
gulisová popisuje, byla při vzniku života běžnou záležitostí. Závažná 
otázka, kterou si jako biochemikové musíme položit, tedy zní: Vysvětluje 
symbióza původ složitých biochemických systémů? 

Ovšem, že ne. Základem symbiózy je spojení dvou oddělených buněk 
- neboli dvou oddělených systémů, které už oba fungují. Například při 
vzniku mitochondrie byla jedna životaschopná a již dříve existující buňka 
pohlcena jinou takovou buňkou. Margulisová ani nikdo jiný však podrob
ně nevysvětlují, jak se takové životaschopné buňky vyvinuly. Zastánci 
názoru, že mitochondrie vznikly na základě symbiózy, samozřejmě před
pokládají, že dovnitř vnikající buňka byla již dříve schopna přeměňovat 
živiny na energii. Stejně samozřejmě také předpokládají, že hostitelská 
buňka je schopna udržovat stálé vnitřní prostředí, které spolupracující 
buňce vyhovuje. 

Symbióza je tedy možná jen u složitých, existujících a fungujících sys
témů, a tudíž nemůže vysvětlovat základní biochemické systémy, kterými 
jsme se v této knize zabývali. Teorie věnované symbióze snad mají co 
říci k vývoji života na zemi, nedokáží však objasnit počátky složitých 
systémů. 

Další alternativu Darwinovy teorie postupného vývoje známe pod ná
zvem „teorie složitých systémů". Vznikla teprve nedávno a jejím hlavním 
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zastáncem je Stuart Kauffman. Podle této teorie - stručně řečeno - se 
systémy obsahující velký počet spolupůsobících součástí samovolně sesta
vují do uspořádaných struktur. Někdy je možné, aby byl složitý systém 
uspořádán do několika struktur, přičemž změnu struktury může způsobit 
narušení systému. Kauffman se domnívá, že chemické látky obsažené 
v prapolévce se uspořádaly do složitých pochodů látkové přeměny. Tvr
dí, že k přechodu na jiný „typ" buňky (například, když se rodí nový 
organismus - na začátku je pouze oplodněné vajíčko, posléze však vzni
kají buňky jater, pokožky atd.) dochází narušením složitého systému, kte
ré je důsledkem zmíněného samouspořádání. 

Výše uvedené vysvětlení bude čtenáři zřejmě připadat poněkud zmate
né. Částečně je to vinou mé neschopnosti podat jasný popis. Z velké části 
je však příčinou nejasnosti to, že teorie složitých systémů se původně 
zrodila jako matematický model popisující chování některých počítačo
vých programů, přičemž jejím stoupencům se dosud nepodařilo uplatnit 
ji i ve skutečném životě. Obhájci teorie argumentují zejména tím, že po
ukazují na chování počítačových programů a tvrdí, že chování počítačů 
se podobá chování biologických systémů. Kauffman například popisuje 
změny (nazývá je mutace) v některých počítačových programech, které 
sestavil: 

Většina mutací nemá závažnější následky vzhledem k tomu, že systém je 
svou povahou odolný proti změnám. Některé mutace však vyvolávají roz
sáhlejší kaskády změn. Vyvážené systémy se tedy obvykle postupně při
způsobují měnícímu se prostředí: vyžadují-li to však okolnosti, mohou se 
přizpůsobit rychle. Tyto vlastnosti pozorujeme i u organismů. 

Jinak řečeno, některé drobné změny v počítačovém programu způsobí 
značné změny v jeho výstupu (obvykle se na obrazovce objeví nějaký 
tečkovaný vzor), takže je možné, že nepatrné změny DNA mohou vyvolat 
značné, uspořádané biologické změny. Dál se výklad nikdy nepouští. Ni
kdo ze stoupenců teorie složitých systémů se zatím neodebral do labora
toře, aby tam ve zkumavce smísil velké množství nejrůznějších chemikálií 
a vyčkal, zda dojde k samovolnému uspořádání pochodů látkové přemě
ny. Kdyby se pokusili uskutečnit podobný experiment, pouze by zopako
vali marný pokus badatelů zabývajících se počátky života, kteří se 
stejnému výzkumu již v minulosti věnovali a zjistili, že ze složitých smě-
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si zpravidla získáme mnoho špíny na stěnách zkumavky, ale to je také 
všechno. 

Kauffman ve své knize uvažuje o tom, že teorie složitých systémů by 
mohla objasnit nejen vznik života a látkovou přeměnu, ale také tělesné 
tvary, ekologické vztahy, psychologii, kulturní rozdíly a ekonomii. Ne
jasnost složitých systémů však začala odrazovat i dřívější nadšené zastán
ce této teorie. V časopise Scientific American se po řadu let objevovaly 
teorii příznivě hodnotící články (autorem jednoho z nich byl sám Kauf
fman). Na obálce červnového čísla se však v roce 1995 objevila otázka: 
„Je teorie složitých systémů podvod?" Uvnitř pak čtenáři nalezli článek 
nazvaný „Od složitosti ke zmatenosti", v němž se mimo jiné píše: 

Bádání o umělém životě, které patří k nejvýznamnějším oblastem teorie 
složitých systémů, se podle jednoho z kritiků neopírá o fakta. Vyniká 
však při vytváření počítačové grafiky. 

Někteří ze zastánců této teorie vskutku přikládají velký význam skuteč
nosti, že lze napsat krátké počítačové programy, které na obrazovce vy
tvoří obrázky podobné biologickým objektům, například ulitě mlže. 
V důsledku toho vzniká představa, že vytvořit mlže je vcelku snadné. 
Biologa nebo biochemika by však zajímalo, zda uvnitř počítačového mlže 
nalezneme perlu, zda když obrázek dostatečně zvětšíme, uvidíme brvy 
a ribozómy, mitochondrie a systémy zajišťující transport uvnitř buňky, 
jakož i ostatní soustavy, bez nichž se skutečné živé organismy neobejdou. 
Jestliže si takovou otázku položíme, známe zároveň i odpověď. Kauffman 
ve svém článku konstatuje: „Umělý život se v určitém okamžiku kamsi 
vytrácí, přičemž nelze říci, kde je hranice mezi tím, co se týká reálného 
světa - tedy všeho, co nás obklopuje - a skutečně povedených počítačo
vých her, uměleckých výtvorů a hraček." Stále více lidí se domnívá, že 
tento hraniční bod se objevuje velmi záhy. 

Zkusme však - jen kvůli našemu výkladu - předpokládat, že teorie 
složitých systémů je pravdivá - že velmi složité směsi se nějakým způso
bem samovolně uspořádaly a že to mělo něco společného s počátky živo
ta. Budeme-li tuto premisu pokládat za správnou, dokáže teorie složitých 
systémů objasnit složité biochemické systémy, s nimiž jsme se v této kni
ze setkali? Domnívám se, že ne. Složitá směs vzájemně na sebe působí-

204 

Co nám černá skříňka říká? / Plánovitá činnost inteligentního činitele 

cích látek, kterou této teorie předpokládá, mohla existovat ještě před 
vznikem života (ačkoliv ani pro to neexistuje prakticky žádný důkaz), 
jakmile by se však objevila živá buňka, neměla by na ni existence takové 
směsi žádný vliv. Základním principem života buňky je regulace: buňka 
reguluje množství a druh chemických látek, které produkuje. Jakmile nad 
nimi ztratí kontrolu, zahyne. V regulovaném prostředí buňky by nemohlo 
docházet k nahodile se objevujícím reakcím chemických látek, které 
Kauffmanova teorie vyžaduje. Vzhledem k tomu, že životaschopná buňka 
si své chemické látky drží na uzdě, snažila by se předejít náhodnému 
sestavování nových, složitých kaskád látkové přeměny. 

Zkusme si dále představit, že vzorec, podle kterého jsou u určitého 
typu buňky funkční určité geny, se může měnit v souladu s teoriemi Stu-
arta Kauffmana. (Podle toho, které z genů jsou aktivovány, vznikají růz
né druhy buněk. Například geny hemoglobinu - bílkoviny, která přenáší 
kyslík do tkání - jsou aktivovány u buněk, které produkují červené kr-
vinky, u jiných však ne.) Přestože pro to neexistuje žádný důkaz, řekně
me, že teorie složitých systémů má něco společného s obratem, který 
jednu buňku změní v červenou krvinku a jinou v neuron. Lze takto vy
světlit původ složitých biochemických systémů? Nikoliv. Podobně jako 
v případě teorie symbiózy tato stránka teorie složitých systémů předpo
kládá existenci již fungujících soustav. Jestliže tedy buňka aktivuje pouze 
geny nutné ke vzniku hemoglobinu, může se změnit v červenou krvinku. 
Aktivuje-li jiná buňka odlišný soubor genů, může vytvořit bílkoviny cha
rakteristické pro neuron. Není však možné, aby eukaryontní buňka akti
vovala soubor již existujících genů a z ničeho nic tak vytvořila bičík 
charakteristický pro bakterie. Žádný z genů, které již v buňce existují, 
totiž nemůže takto fungovat. Buňka by mohla vyrobit bičík pouze v pří
padě, že by byl již předem zakódován v její DNA. Kauffman ve skuteč
nosti nikdy netvrdí, že takovéto nové a složité struktury by mohly vznikat 
v souladu s teorií složitých systémů. 

Teorie složitých systémů snad může být značným přínosem pro mate
matiku a do jisté míry snad může přispět i k rozvoji biochemie. Nedoká
že však vysvětlit původ složitých biochemických systémů, které jsou 
základem života. Ani se o to nepokouší. 
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Zjišťování plánovité činnosti 

Představte si místnost, v níž leží rozdrcené, jako lívanec placaté tělo. 
Kolem se plíží tucet detektivů s lupou a zkoumají podlahu ve snaze najít 
nějakou stopu, kterou tu pachatel zanechal. Uprostřed pokoje, vedle těla 
mrtvého, stojí velký šedý slon. Detektivové se nohám tlustokožce opatrně 
vyhýbají, ale nikdy na něj ani nepohlédnou. Po nějaké době jsou znechu
ceni neúspěchem. Pokračují však neúnavně dál a zkoumají podlahu ještě 
pečlivěji. V učebnicích pro detektivy se totiž dočetli, že musí „dostat 
svého člověka", takže o slonech se ani nenamáhají uvažovat. 

V místnosti plné vědců, kteří bádají nad vznikem života, je slon. Je 
označen štítkem, na němž stojí: „plánovitá činnost". Každého, kdo se 
necítí povinen omezit své bádání pouze na nenaplánované příčiny, ihned 
napadne, že mnohé biochemické systémy byly zkonstruovány - a to 
nikoliv pouze vlivem přírodních zákonů či působením náhody a nevy
hnutelných okolností. Byly naplánovány. Konstruktér věděl, jak budou 
systémy po dokončení vypadat, a začal je sestavovat. Život na zemi je ve 
své nejzákladnější podobě výsledkem důmyslné, inteligentní činnosti. 

Tento závěr přirozeně vyplývá z faktů samotných - nikoliv z posvát
ných knih či z náboženského přesvědčení. Usuzovat, že biochemické sys
témy byly navrženy inteligentním tvůrcem, znamená uvažovat zcela 
obvyklým způsobem, bez užití jakýchkoliv nových logických postupů či 
vědních disciplín. Vyplývá to prostě ze spojení velkého množství mraven
čí práce, kterou biochemie za uplynulých čtyřicet let vykonala, s uváže
ním způsobu, jakým běžně docházíme k závěrům týkajícím se plánovité 
činnosti. Nicméně výrok, že biochemické systémy byly vytvořeny podle 
plánu, jistě zarazí mnohé lidi jako zvláštní, a proto mi ho dovolte trochu 
osvětlit. 

Pod pojmem „plánovitá činnost" zde rozumíme účelné uspořádání jed
notlivých součástí. Za předpokladu takto široké definice vidíme, že na
plánováno mohlo a může být cokoli. Dejme tomu, že byste jednoho 
krásného rána jeli do práce a u krajnice byste uviděli hořící auto - jeho 
přední část je zcela zdeformovaná a všude kolem leží rozbité sklo. Něko
lik metrů od auta vidíte nehybně ležící tělo. Prudce sešlápnete brzdový 
pedál a zastavíte u kraje silnice. Přiběhnete k ležícímu člověku, snažíte 
se mu na zápěstí nahmatat tep a pak si všimnete, že za nedalekým stro-
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mem stojí mladík s videokamerou. Zakřičíte na něho, aby zavolal sanit
ku, ale on dál filmuje. Když se otočíte zpátky k tělu, zjistíte, že se na 
vás usmívá. Nezraněný herec vám vysvětluje, že je postgraduální student 
na katedře sociologie a provádí výzkum ochoty motoristů přijít na pomoc 
zraněným. Zabodáváte se pohledem do zubícího se šarlatána, jak vstává 
a otírá si z obličeje falešnou krev. Potom mu pomůžete k realističtějšímu 
vzezření a spokojeně odcházíte, zatímco kameraman odbíhá přivolat sa
nitku. 

Zdánlivá nehoda byla naplánována; řada součástí byla účelně uspořá
dána, aby vypadaly jako neštěstí. Naplánovány mohly být i jiné, méně 
nápadné události: Než jste vešli do restaurace, majitel tam mohl uspořá
dat kabáty na polici. Odpadky a plechovky mohl podél silnice umístit 
umělec usilující o jakési zvláštní ekologické vyjádření. Zdánlivě náhodná 
setkání lidí mohla být výsledkem velkého plánu (teoretici spiknutí těží 
z formulování takovýchto plánů). V areálu univerzity, kde pracuji, jsou 
sochy, které bych v případě, že bych je viděl ležet vedle silnice, považo
val za výsledek náhodných úderů do kusu starého železa, a přesto vznikly 
na základě projektu. 

Výsledkem tohoto závěru - že cokoli mohlo být účelně uspořádáno 
- je, že nemůžeme vědět, že něco naplánováno nebylo. Vědeckým prob
lémem se pak stává, jak můžeme takovýto plán spolehlivě vypátrat. Kdy 
je rozumné se domnívat, že něco bylo vytvořeno podle plánu, pokud se 
o tom nemůžeme přesvědčit na vlastní oči ani o tom nemáme výpovědi 
očitých svědků? U samostatných fyzikálních systémů - pokud nejsou vy
ráběny postupně - je plán zřejmý, pokud je množství oddělených, na sebe 
vzájemně působících součástek seřazeno tak, aby plnily funkci, která pře
sahuje jednotlivé součásti. Čím větší specifičnost spolupůsobících sou
částí je pro danou funkci potřeba, tím jistější si můžeme být existencí 
určitého plánu. 

Jasně to je vidět u různých systémů. Dejme tomu, že je u vás v neděli 
odpoledne na návštěvě jiný manželský pár a hrajete spolu Scrabble. Když 
hra skončí, na chvíli odejdete z místnosti. Po návratu najdete písmenka 
ze hry v krabici, některá obrácená nahoru, jiná obrácená dolů. Nic zvlášt
ního si o tom nemyslíte, dokud si nevšimnete, že písmenka obrácená 
nahoru tvoří dohromady nápis „POZVĚTE NÁS NA VEČEŘI LAKOM-
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CI". V tuto chvíli okamžitě usoudíte na existenci plánu, aniž byste zva
žovali možnost, že takto mohl písmena náhodně poskládat vítr, zemětře
sení nebo váš pes. Usuzujete na plánovitou činnost, protože množství 
jednotlivých součástí (písmen) je seřazeno za určitým účelem (vytvoření 
zprávy), který by žádná ze součástí nemohla splnit sama. Kromě toho je 
tato zpráva značně specifická; záměnou několika písmen by přestala být 
srozumitelná. Z téhož důvodu nemohla tato zpráva vzniknout postupným 
vývojem: jedno písmeno nevytváří část zprávy, několik dalších písmen 
nevytváří o něco větší část zprávy atd. 

Nehledě na mou neschopnost rozpoznat plán u soch v univerzitním 
areálu, je zde často snadné uvidět plánovitou činnost u jiných uměleckých 
děl. Například u studentského centra zahradníci uspořádávají květiny tak, 
aby tvořily jméno univerzity. I kdybyste je neviděli pracovat, snadno bys
te poznali, že květiny byly účelně uspořádány. Kdybyste tedy hluboko 
v lese narazili na květiny, které by jasně utvářely jméno „LEHIGH", 
nepochybovali byste o tom, že tento vzorec vznikl v důsledku promyšle
ného plánu. 

Na existenci plánu lze nejsnáze usuzovat u mechanických předmětů. 
Při prohlídce skládky byste viděli izolované matice a šrouby, kousky 
plastu a skla - většinou roztroušené, některé navršené na sobě navzájem, 
jiné vklíněné do sebe. Dejme tomu, že by váš zrak ulpěl na hromadě, 
která by vypadala obzvláště kompaktní, a kdybyste nadzvedli tyč vyční
vající z hromady, celá hromada by se pohnula spolu s ní. Kdybyste na tyč 
zatlačili, hladce by se posunula k jedné straně hromady a táhla by s sebou 
řetěz, který by k ní byl připevněný. Řetěz by pak trhl ozubeným kolem, 
které by otočilo třemi dalšími koly, jež by otáčely ojnicí a hladce by ji 
roztočily. Rychle byste dospěli k závěru, že tato hromada není náhodným 
shlukem odpadu, nýbrž výsledkem určitého plánu (tj. že byla v tomto 
pořadí sestavena nějakým inteligentním činitelem), protože vidíte, že sou
části tohoto systému na sebe navzájem působí za nějakým konkrétním 
účelem. 

I systémy vyrobené výhradně z přírodních součástí mohou vykazovat 
účelné uspořádání. Například dejme tomu, že byste šli se svým známým 
do lesa. Najednou by váš známý vyletěl do vzduchu a zůstal viset za nohu 
z nějaké popínavé rostliny připevněné k větvi stromu. Poté, co byste ho 
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odřízli, byste se pustili do opravy pasti. Viděli byste, že rostlina byla 
omotána kolem větve a její konec natažen k zemi. Tam byl bezpečně 
ukotven vidlicovitou větví. Větev byla připevněna k další popínavé rost
lině - maskované listy - takže když došlo k narušení „spouštěcí" rostli
ny, stáhla dolů vidlicovitou větev, čímž se uvolnila „pružinová" rostlina. 
Konec rostliny tvořil oko s klouzavým uzlem, jehož úkolem bylo zahytit 
kořist a vyhodit ji do vzduchu. I když tato past byla vyrobena pouze 
z přírodních materiálů, rychle byste dospěli k závěru, že byla produktem 
plánovité činnosti. 

U jednoduchého uměle vyrobeného předmětu, jako je například ocelo
vá tyč, jsou při usuzování na plánovitou činnost často důležité ostatní 
okolnosti. Kdybyste takovouto tyč viděli u ocelárny, předpokládali byste, 
že byla vyrobena podle určitého plánu. Avšak dejme tomu, že byste ces
tovali kosmickou raketou na neobydlenou a dosud neprobádanou cizí pla
netu. Kdybyste tam na svahu sopky viděli ležet desítky ocelových tyčí, 
potřebovali byste víc informací, než byste mohli mít jistotu, že tyto tyče 
zde nevyrobily geologické procesy - přirozené pro tuto planetu. Naproti 
tomu kdybyste u sopky viděli desítky pastí na myši, asi byste se s urči
tými obavami ohlíželi přes rameno, zda neuvidíte stopy po jejich strůjci. 

Abychom u něčeho, co není uměle vyrobeno (například u pasti sesta
vené z popínavých rostlin a větví), mohli dospět k závěru o existenci 
předem vytvořeného plánu nebo abychom u systému složeného z několika 
uměle vyrobených předmětů mohli konstatovat, že je výsledkem plánovité 
činnosti, musí mít identifikovatelnou funkci. Při definování této funkce 
však si musíme dávat pozor. Složitý počítač lze používat jako těžítko; je 
toto jeho funkce? Automobil s posledními technickými vymoženostmi lze 
použít k vybudování hráze na potoce; máme se zabývat právě touto mož
ností? Nikoli. Když zvažujeme účelné uspořádání, funkcí systému, jíž 
bychom se měli zabývat, je ta, která vyžaduje a využívá největší díl vnitř
ní složitosti systému. Pak můžeme posuzovat, jak dobře dané součásti této 
funkci vyhovují. 

Funkce systému je určována vnitřní logikou systému: funkce nezname
ná nutně totéž, k čemu chtěl systém používat jeho tvůrce. Člověk, který 
poprvé v životě vidí past na myši, nemusí vědět, že podle jejího výrobce 
by se s ní měly chytat myši. Může ji místo toho použít na ochranu proti 
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zlodějům nebo jako poplašný systém při zemětřesení (pokud by chvění 
bylo natolik silné, že by past dokázalo sklapnout), a přesto na základě 
pozorování vzájemného působení jejích jednotlivých částí ví, že byla vy
tvořena podle určitého plánu. Podobně je možné používat sekačku na trá
vu jako větrák nebo jako lodní motor. Nicméně funkce zařízení - otáčení 
čepelí - je nejlépe definována jeho vnitřní logikou. 

Kdo je tam? 
Hypotézy o účelném uspořádání nevyžadují, abychom měli kandidáta na 
úlohu tvůrce. Zkoumáním samotného systému můžeme určit, že je vý
sledkem plánovité činnosti, a přesvědčení o jeho účelném uspořádání mů
žeme zastávat mnohem silněji než přesvědčení o totožnosti jeho tvůrce. 
U několika výše uvedených příkladů totožnost tvůrce není zřejmá. Nemá
me ani tušení, kdo a proč vyrobil výše popsaný vynález na skládce nebo 
past z popínavé rostliny. Nicméně víme, že všechny tyto věci byly vý
sledkem plánovité činnosti, protože jednotlivé součásti zde byly uspořá
dány za určitým cílem. 

Na účelné uspořádání lze usuzovat s vysokou mírou jistoty i tehdy, 
když je tvůrce velice vzdálený. Archeologové, kteří provádějí výzkum 
zaniklého města, narážejí na kvádry s obrázky velbloudů a koček, gryfy 
a draky, zakopané několik metrů pod zemí. I kdyby našli jenom toto, 
dospěli by k závěru, že kvádry jsou výsledkem plánovité činnosti. Může
me však jít ještě dále. Jako dospívající jsem viděl film Rok 2001: Ves
mírná odysea. Abych řekl pravdu, ten film mě moc nezaujal - prostě 
jsem ho nepochopil. Začal tím, jak se opice tloukly holemi, pak zobra
zoval kosmický let s vražedným počítačem a končil tím, jak jeden stařec 
rozlil nápoj a nenarozené dítě plulo vesmírem. Určitě měl nějaký hluboký 
význam, ale vědecké typy jako já nemají pro umělecká díla takové po
chopení. 

Byla tam však jedna scéna, kterou jsem pochopil docela snadno. První 
kosmický let skončil na Měsíci a kosmonaut vyšel z rakety prozkoumat 
jeho terén. Na své obchůzce narazil na hladce opracovaný obelisk, který 
se tyčil nad měsíční krajinou. Já, kosmonaut i ostatní diváci jsme bez 
jakéhokoli vysvětlování okamžitě pochopili, že ten předmět byl výsled
kem plánovité činnosti - že na Měsíci byl nějaký inteligentní činitel a ten 
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obelisk tam vytvořil. Z toho, co jsme na obelisku viděli, ho mohli vytvo
řit neznámé vesmírné bytosti, andělé, lidé z minulosti (ať již Rusové nebo 
obyvatelé zaniklé civilizace Atlantidy), kteří uměli létat vesmírem, nebo 
dokonce jeden z ostatních kosmonautů tohoto letu, (který ho mohl jako 
kanadský žertík schovat na lodi a umístit na Měsíci před kosmonautem, 
který ho později objevil). Kdyby se zápletka skutečně odvíjela podle ně
kterého z těchto scénářů, diváci by nebyli schopni určit, zda děj neodpo
ruje vzhledu obelisku. Kdyby se však film snažil tvrdit, že obelisk nebyl 
výsledkem plánovité činnosti, diváci by pískali tak dlouho, dokud by pro
mítači film nezastavili. 

Závěr, že něco bylo účelně uspořádáno, lze učinit poměrně nezávisle 
na tom, zda známe tvůrce, nebo ne. Konec konců nejdříve je nutno před
pokládat plánovitou činnost a teprve pak se můžeme ptát po tvůrci. 
O účelném uspořádání můžeme být přesvědčeni s maximální možnou 
pevností, aniž bychom něco věděli o tvůrci. 

Na hraně 
Kdokoli může rozpoznat, že reliéfy amerických prezidentů na Mt. Rush-
more jsou výsledkem plánovité činnosti - ale jak často říkal thajský král, 
i to pomine. Jak poplyne čas, bude pršet a foukat vítr, hora změní svůj 
tvar. Je možné, že až lidé v příštích tisíciletích půjdou kolem této hory, 
uvidí ve skále jen nepatrné náznaky tváří. Mohl by člověk dospět k zá
věru, že erodovaný pomník na Mt. Rushmore byl výsledkem plánovité 
činnosti? To je různé. K tomu, abychom mohli usuzovat na účelné us
pořádání, musíme identifikovat jednotlivé součásti, které byly seřazeny 
s určitým cílem, přičemž určit míru nezvratnosti tohoto závěru není nic 
snadného. Erodované reliéfy na Mt. Rushmore by mohly budoucím ar
cheologům pěkně pohnout žlučí, kdyby zde viděli jen náznak ucha, nosu, 
spodního rtu a možná ještě brady, z každého obrazu jen jednu věc. Tyto 
části spolu nesouvisí a docela dobře by mohlo jít jen o neobvyklý skalní 
útvar. 

Na povrchu Měsíce je jakoby tvář člověka. Můžeme poukázat na tmav
ší místa, která vypadají jako oči a ústa. Mohlo to být výsledkem plánovité 
činnosti, například mimozemšťanů, ale počet a specifičnost jednotlivých 
součástí nestačí na to, abychom mohli určit, zda účel, který je tomuto 
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vzorci připisován, byl skutečně něčím záměrem. Itálie možná měla podle 
něčího plánu vypadat jako bota, ale možná to tak nikdo neplánoval. K do
sažení spolehlivého závěru nemáme dostatek informací. V časopise Na-
tional Enquirer otiskli článek, který chtěl ukázat lidskou tvář na povrchu 
Marsu; podobnost však byla jen nepatrná. V takových případech můžeme 
říci jen to, že možná byla výsledkem plánovité činnosti, ale nemůžeme 
to tvrdit s jistotou. 

S rostoucím počtem a kvalitou složek, které společně vytvářejí systém, 
si můžeme být existencí účelného uspořádání stále jistější. Před několika 
lety se objevila zpráva, že plíseň rostoucí v chladničce jedné paní z Ten-
nessee vytvořila obraz Elvise Presleyho. I zde tu určitá podobnost byla, 
ale jen nepatrná. Dejme však tomu, že by podobnost byla skutečně hodně 
veliká. Dejme tomu, že by obraz nebyl jen z černě zbarvené plísně, na
příklad Rhizopus nigricans. Dejme tomu, že by tam byla také Serratia 
marcescens - bakterie, která roste v červených vrstvách. A dejme tomu, 
že by tam byly kolonie kvasnic Saccharomyces cerevisiae, které jsou sví
tivě bílé. A byly by tam také Pseuodomonas aeruginosa, která je zelená, 
Chromobacterium violaceum, která je nachová, a Staphylococcus aureus, 
která je žlutá. A předpokládejme, že by zelené mikroorganismy rostly ve 
tvaru Elvisových kalhot a nachové bakterie by vytvářely jeho košili. 
A nepatrné tečky střídavě bílých a červených bakterií by dohromady pů
sobily dojmem tělové barvy a tvořily by jeho obličej. 

A dejme tomu, že by bakterie a plíseň v chladničce utvořily Elvisův 
obraz, který by byl téměř totožný s jedním z jeho aksamitových plakátů, 
s nimiž se lze setkat v nejrůznějších obchodech. Mohli bychom v tako
vém případě dospět k závěru, že tento obraz je výsledkem plánovité čin
nosti? Ano, mohli - se stejnou jistotou, s jakou tvrdíme, že jím jsou 
i zmíněné plakáty. 

Kdyby měl „člověk na Měsíci" vousy, uši, brýle a obočí, mohli by
chom konstatovat, že byl výsledkem účelného uspořádání. Pokud by Itálie 
měla knoflíkové dírky a tkaničky do bot a pokud by Sicílie připomínala 
fotbalový míč s barevnými proužky a emblémem, mysleli bychom si, že 
byly vytvořeny podle plánu. S rostoucím počtem nebo kvalitou součástí 
propojeného systému také narůstá naše přesvědčení o plánovité činnosti 
a může dosáhnout jistoty. Je těžké to kvantifikovat.5 Snadno však může-
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me dospět k závěru, že tak podrobně propracovaný systém jako hotový 
bakteriální Elvis byl výsledkem účelného uspořádání. 

Biochemické účelné uspořádání 
U Elvisových plakátů, pastí na myši a vzkazů ve hře Scrabble je účelné 
uspořádání dobře vidět. Biochemické systémy však nejsou neživé před
měty; jsou součástí živých organismů. Mohou být biochemické systémy 
výsledkem inteligentní plánovité činnosti? Není to tak dávno, co převládal 
názor, že život je tvořen zvláštní látkou, odlišnou od hmoty, z níž se 
skládají neživé předměty. Friedrich Wohler tuto představu postavil do 
správného světla. Dlouho poté složitost života odolávala většině pokusů 
o jeho pochopení a ovládnutí. Během posledních desítek let však bioche
mie pokročila natolik, že vědci jsou schopni u živých organismů plánovat 
a vyvolávat základní změny. Podívejme se na několik příkladů účelného 
uspořádání v biochemii. 

Když systém srážení krve selže, vrtošivá sraženina může zablokovat 
průtok krve srdcem a ohrozit tak život daného jedince. Při současné léčbě 
se pacientovi vpíchne přirozeně se vyskytující bílkovina, která napomůže 
rozpadu této sraženiny. Tato přírodní bílkovina má však některé nedostat
ky, a proto se výzkumní pracovníci snaží laboratorně vyrobit novou bíl
kovinu, která by se pro daný účel hodila lépe. Stručně řečeno, strategie 
je následující (obr. 9-1). Mnohé bílkoviny systému srážení krve jsou ak
tivovány jinými faktory, které odstřihnou část cílového proteinu a tím ho 
aktivují. Odstřihovaná část je však cílem jen pro svého aktivátora. Plaz-
minogen - předchůdce plazminu, bílkovina, která rozbíjí krevní sraženi
ny - obsahuje cíl, který je odstřiháván jen velice pomalu, až po vytvoření 
sraženiny a zahájení uzdravovacího procesu. Při léčbě infarktu je ale tře
ba, aby plazmin byl v místě krevní sraženiny, která brání oběhu krve, 
okamžitě. 

S cílem vyrobit plazmin, který by byl na správném místě k dispozici 
okamžitě, výzkumní pracovníci izolovali a upravili gen pro plazminogen. 
Část genu, jež u plazminogenu kóduje místo, které se odštěpí, čímž se 
aktivuje protein, je nahrazena. Nahrazuje ji část genu pro jinou složku 
procesu srážení krve (jako je předchůdce tromboplastinu krevní plazmy 
či TPA), která je trombinem prudce štěpena. Představa je takováto: umě-
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le upravený plazminogen, nesoucí část oddélitelnou trombinem, bude 
rychle přeťat a aktivován v bízkosti sraženiny, protože trombin se nachá
zí v místě sraženiny. Aktivitu, která se rychle uvolní, však nepůsobí 
PTA, ale spíše plazmin. Kdyby oběti infarktu byla vpíchnuta takováto 
bílkovina, existuje naděje, že jí plazmin pomůže uzdravit se s minimál
ním trvalým poškozením. 
Obrázek 9-1 
(1) Je izolován gen pro plazminogen. (Na obrázku není zobrazena DNA, nýbrž aminokyse
liny, které gen kóduje.) (2) Je vyjmut úsek genu kódujícího oblast bílkoviny, která se při 
aktivaci odděluje pomalu. (3) Do plazminogenového genu je vložen úsek jiného genu, který 
kóduje proteinovou oblast, jež je rychle oddělována trombinem. (4) Nyní existuje uměle 
vytvořený, hybridní gen, který po umístění do buňky vytvoří plazminogen, jenž bude rychle 
aktivován trombinem. 

1) -DCGKPQVEPKKCPGRVVGGCVAHPHSWPWQ-

2) -DCGKPQVEPKKC- -VGGCVAHPHSWPWQ-

-TTKIKPRI-

... 
3) -DCGKPQVEPKKC- -VGGCVAHPHSWPWQ-

4) -DCGKPQVEPKKCTTKIKPRIVGGCVAHPHSWPWQ-

Tato nová bílkovina je produktem inteligentní plánovité činnosti. Někdo, 
kdo zná systém srážení krve, si sedl za stůl a načrtl způsob, jak vyrobit 
bílkovinu, jež by v sobě spojovala rozpouštěcí vlastnosti plazminu 
a schopnost rychlé aktivace, kterou mají proteiny štěpené trombinem. 
Tento badatel věděl, co bude konečný produkt jeho práce dělat, a snažil 
se tohoto cíle dosáhnout. Poté, co si sestavil plán, odešel badatel (nebo 
jeho postgraduální student) do laboratoře a učinil kroky nutné k realizaci 
tohoto plánu. Výsledkem je bílkovina, kterou dosud nikdo na světě nevi
děl - bílkovina, která naplní badatelův plán. Biochemické systémy sku
tečně mohou být uměle vytvářeny. 
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Plánovité vytváření biochemických systémů je dnes opravdu docela 
běžné. Aby diabetici mohli dostat obtížně sehnatelný lidský inzulín, vý
zkumní pracovníci asi před deseti lety izolovali gen lidského inzulínu. 
Vložili ho do úseku DNA, která mohla přežít v bakteriální buňce, a vy
pěstovali upravenou bakterii. Buněčný mechanismus této bakterie pak vy
ráběl lidský inzulín, který byl izolován a používán k léčbě pacientů. 
Některé laboratoře teď upravují vyšší organismy, tím že přímo do jejich 
buněk začleňují modifikovanou DNA. Uměle vyšlechtěné rostliny, které 
odolávají mrazu nebo hmyzím škůdcům, už známe poměrně dlouho; po
někud novější je umělý chov krav, které dávají mléko obsahující velké 
množství užitečných bílkovin. (Lidé, kteří tohoto dosahují vpichováním 
cizích genů do kravích zárodků, si říkají „farmaceutičtí farmáři".) 

Někdo by mohl poznamenat, že i když výše popsané systémy předsta
vují příklady biochemické plánovité činnosti, v každém z těchto případů 
nedělal tvůrce nic jiného, než že měnil uspořádání částí, které se v pří
rodě již vyskytovaly; žádný nový systém nevyrobil úplně od začátku. To 
je pravda, ale pravděpodobně to tak nebude moc dlouho. Věci dnes ak
tivně pracují na odhalování záhad zdrojů zvláštní aktivity poteinů. Po
kračují v tom pomalu, ale jistě. Zanedlouho budou bílkoviny vyráběny 
od samého začátku, určené pro konkrétní a nové cíle. A co víc, organičtí 
chemici vyvíjejí nové chemické systémy, které by měly napodobovat ži
votní pochody. V populárních sdělovacích prostředcích se o tom hovoří 
jako o „syntetickém životě". Přestože tu jde o značnou nadsázku, urče
nou k zvýšení prodeje časopisů, tato práce dosvědčuje, že inteligentní 
činitel může vytvořit systém vykazující biochemické vlastnosti, aniž by 
použil biochemikálie, o nichž se ví, že se vyskytují v živých systémech. 

V posledních letech někteří vědci začali dokonce vytvářet nové bioche-
mikálie pomocí principů mikroevoluce - mutace a selekce. Myšlenka je 
zde prostá: chemicky vyrábějí velký počet různých úseků DNA či RNA, 
pak ze směsi vytáhnou několik úseků, jež mají vlastnost, kterou si badatel 
přeje, například schopnost vázat se na vitamín nebo bílkovinu. Děje se to 
tak, že se nejprve pevné částice, k nimž se připojil vitamín či protein, 
smíchají s roztokem obsahujícím směs úseků DNA nebo RNA a pak se 
roztok odplaví. Úseky DNA či RNA, které vážou vitamín nebo bílkovi
nu, zůstanou připevněny k pevné látce; všechny ostatní úseky jsou odpla-
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vény. Po výběru správných úseků vyrobí experimentátor pomocí enzymů 
množství jejich kopií. Gerald Joyce, přední osobnost v tomto oboru, při
rovnává tento proces k selektivnímu pěstování: „Když člověk chce červe
nější růži nebo chlupatější perskou kočku, vybere si pro rozmnožování ty 
jedince, kteří nejlépe ilustrují žádaný rys. Stejně tak pokud člověk chce 
molekulu, která vykazuje konkrétní chemickou vlastnost, vybere si z vel-
ké populace molekul ty jedince, které tuto vlastnost projevují nejlépe."8 

Tato metoda má podobně jako selektivní chov výhody mikroevoluce, ale 
také má svá omezení. Takto lze vyrobit prosté biochemické činnosti, ale 
nikoli složité systémy, o nichž jsme hovořili v této knize. 

V mnoha směrech se tato metoda podobá klonální selekci protilátek, 
jíž jsme se zabývali v 7. kapitole. Jiní vědci skutečně využívají schopnos
ti imunitního systému vyrábět protilátky téměř proti každé molekule. Tito 
badatelé vpraví do zvířete molekulu, která je zajímá (například drogu), 
a izolují protilátky, které se proti ní vytvoří. Tyto protilátky pak lze vy
užít jako klinické nebo komerční reagenty pro zjišťování dané molekuly. 
V některých případech lze vyrobit protilátky, které se chovají jako jed-
noduché enzymy (říká se jim „abzymy"). Obě tyto metody - DNA/RNA 
i protilátky - slibují, že se pro ně v příštích letech najde celá řada způ
sobů využití v průmyslu i v lékařství. 

Skutečnost, že inteligentní činitelé mohou ke svým vlastním cílům vy
tvářet biochemické systémy, připouštějí všichni vědci, dokonce i Richard 
Dawkins. Ve své nejnovější knize Dawkins předvídá hypotetický scénář, 
kde dojde k únosu předního vědce, který je pak přinucen pracovat na 
biologických zbraních pro jednu zlou, militaristickou zemi. Tento vědec 
získá pomoc tím, že do sekvence DNA viru chřipky zakóduje zprávu: 
nakazí se upraveným virem, kýchne na množství lidí a trpělivě čeká, až 
se chřipka rozšíří po světě, s jistotou, že jiní vědci tento virus izolují, 
zjistí sekvenci jeho DNA a dešifrují jeho kód. Pokud Dawkins souhlasí, 
že biochemické systémy mohou být vytvářeny plánovitou činností a že 
lidé, kteří tuto činnost neviděli ani o ní nic neslyšeli, ji přesto mohou 
vystopovat, pak se otázka, zda je daný biochemický systém výsledkem 
plánovité činnosti, zjednodušuje na uvedení důkazů ve prospěch účelného 
uspořádání. 
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Také musíme uvážit úlohu přírodních zákonů. Přírodní zákony mohou 
organizovat hmotu - například proud vody může z naplavenin vybudovat 
nános, který stačí k přehrazení části řeky, a přinutí ji změnit tok. Nás 
nejvíce zajímají zákony, jimiž se řídí biologické rozmnožování, mutace 
a přírodní výběr. Pokud lze biologickou strukturu vysvětlit těmito záko
ny, pak nemůžeme tvrdit, že byla vytvořena plánovitou činností. V celé 
této knize jsme však viděli, proč mnoho biochemických systémů nemůže 
vzniknout přírodním výběrem založeném na mutacích. K těmto nezjedno-
dušitelně složitým systémům nevede žádná přímá, postupná cesta a che
mické zákony jasně hovoří proti nepřímému vývoji biochemických 
systémů, které tvoří molekuly, jako je AMP. Teorie předkládané jako 
alternativy postupného vývoje, které se zabývají neinteligentními příči
nami, jako je například teorie symbiózy nebo teorie komplexnosti, nemo
hou (a ani se nesnaží) vysvětlit základní biochemické mechanismy života. 
Jestliže přírodní zákony charakteristické pro život nemohou objasnit ně
jaký biologický systém, pak jsou kritéria pro posouzení vlivu plánovité 
činnosti stejná jako u neživých systémů. Není zde magická hranice ne-
zjednodušitelné složitosti, před níž je darwinismus logicky bezbranný. 
Překážky kladené postupnému vývoji se však zvyšují s tím, jak narůstá 
složitost a vzájemná propojenost jednotlivých struktur. 

Je možné, aby existoval nějaký dosud neobjevený přírodní proces, kte
rý by objasňoval biochemickou složitost? Nikdo by nebyl tak pošetilý, 
aby tuto možnost kategoricky popíral. Nicméně můžeme říci, že pokud 
takový proces existuje, nikdo nemá ani ponětí, jak funguje. Kromě toho 
by odporoval veškeré lidské zkušenosti, asi jako tvrzení, že nějaký 
přírodní proces může objasnit činnost počítačů. Konstatování, že žádný 
takový proces neexistuje, je stejně vědecké jako tvrzení, že přenos myš
lenek není možný a že lochneská příšera neexistuje. Tváří v tvář obrov
skému množství důkazů, které máme pro biochemické účelné uspořádání, 
by jejich opomíjení ve jménu jakéhosi neznámého procesu bylo jako po
čínání detektivů, kteří nevěnovali pozornost slonovi. 

Když jsme si již zodpověděli tyto předběžné otázky, můžeme konsta
tovat, že biochemické systémy, o nichž jsme hovořili ve třetí až šesté 
kapitole, byly uspořádány nějakým inteligentním činitelem. Tento závěr 
u těchto případů můžeme zastávat se stejnou jistotou, s jakou tvrdíme, že 
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past na myši, reliéfy na hoře Rushmore a Elvisovy plakáty jsou výsled
kem plánovité činnosti. U těchto systémů neřešíme pochybnosti, jaké mů
žeme mít v případě člověka na Měsíci nebo tvaru Itálie. Naše schopnost 
mít jistotu ohledně účelného uspořádání řasinky nebo vnitrobuněčného 
transportu spočívá na stejných principech jako naše schopnost mít jistotu 
ohledně účelného uspořádání čehokoli jiného: seřazení jednotlivých sou
částí pro dosažení rozpoznatelné funkce, která výrazně závisí na těchto 
součástech. 

Řasinka má fungovat jako motorizované pádlo. Pro dosažení této funk
ce musí být mikrotubuly, nexinové spojníky a molekulové motory přesně 
uspořádány. Musí se navzájem detailně znát a přesně spolupracovat. Po
kud některá součást chybí, řasinka nefunguje. Navíc k tomu, aby tento 
systém mohl být pro živou buňku užitečný, je zapotřebí mnohem víc fak
torů než ty, které jsme zde uvedli: řasinka musí být na správném místě, 
správně orientovaná a musí se „zapínat" a „vypínat" podle potřeb buňky. 

Systém srážení krve má fungovat jako silná, avšak přenosná překážka. 
Součásti tohoto systému jsou uspořádány za tímto účelem. Fibrinogen, 
plazminogen, trombin, protein C, Christmasův faktor a ostatní součásti 
celé dráhy dělají společně to, co samostatně žádná z nich dělat nemůže. 
Když není k dispozici vitamín K nebo když chybí antihemofilní faktor, 
systém se hroutí podobně jako Rube Goldbergovo zařízení, kdyby mu 
chyběla některá součást. Součásti se na správných místech navzájem uvá
dějí v činnost a spojují se přesnými způsoby. Společně vytvářejí elegantní 
strukturu, která plní specifický úkol. 

Funkcí vnitrobuněčného transportu je přepravovat náklad z jednoho 
místa na druhé. K tomu je třeba označit zásilky, rozpoznat místa určení 
a vybavit dopravní prostředky. Musí zde fungovat mechanismy umožňující 
opustit jednu uzavřenou oblast buňky a vstoupit do jiné uzavřené oblasti. 
V důsledku selhání systému vzniká na jednom místě nedostatek životně 
důležitých dodávek, zatímco jinde se látky nebezpečně hromadí. Enzymy, 
které jsou v ohraničené oblasti užitečné, jinde působí katastrofu. 

Funkce dalších biochemických systémů, o nichž jsem zde hovořil, jsou 
snadno rozpoznatelné a jejich spolupracující součásti lze vyjmenovat. 
Protože tyto funkce kriticky závisí na složitém propojení a spolupůsobení 
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jednotlivých částí, musíme konstatovat, že podobně jako past na myši 
jsou výsledkem plánovité činnosti. 

Umělá výroba látek, která v současné době probíhá v biochemických 
laboratořích po celém světě - činnost, která je nutná k naplánování no
vého plazminogenu, štěpitelného trombinem, nebo krávy, jejíž mléko bu
de obsahovat růstový hormon, či bakterie vylučující lidský inzulín - je 
analogická plánovité činnosti, která předcházela vzniku systému srážení 
krve. Laboratorní práce postgraduálních studentů, kteří ve vědomé snaze 
vytvořit něco nového kombinují kousky genů, se podobá práci, jež zapří
činila vznik první řasinky. 

Rozlišování 

Samotná skutečnost, že můžeme usuzovat na účelné uspořádání některých 
biochemických systémů, ještě neznamená, že takto jsou výsledkem pláno
vité činnosti všechny systémy na nižší než buněčné úrovni. Kromě toho 
některé systémy mohly být vytvořeny podle plánu, ale dokázat to může 
být obtížné. Elvisův obličej by mohl být jasný a zřetelný, zatímco jeho 
(domnělá) kytara impresionisticky neurčitá. Zjistit účelné uspořádání 
u řasinky mohla být hračka, zatímco u jiného systému může být hraniční 
nebo nezjistitelné. Ukazuje se, že buňka obsahuje systémy, které se po
hybují v rozmezí od jasně účelně uspořádaných až po ty, u nichž žádná 
plánovitá činnost patrná není. Při vědomí, že cokoli mohlo být vytvořeno 
podle plánu, se teď krátce podívejme na několik systémů, u nichž účelné 
uspořádání není příliš vidět. 

Základem života je buňka, v níž jsou biochemické procesy, které za
jišťují existenci buňky, oděleny od okolního prostředí. Struktura, která 
buňku obklopuje, se nazývá buněčná membrána. Z velké části ji tvoří 
molekuly, které se chemicky podobají čisticím prostředkům, s nimiž 
umýváme nádobí nebo pereme prádlo. Přesný typ „detergentních" mole
kul v membránách se liší podle druhu buňky: některé jsou delší, jiné 
kratší; některé jsou volnější, jiné strnulejší; některé mají kladný náboj, 
jiné negativní a některé jsou neutrální. Většina buněk obsahuje ve svých 
membránách směs různých typů molekul, přičemž tato směs se u různých 
typů buněk může lišit. 
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Když se detergentní molekuly nacházejí ve vodě, mají sklon navzájem 
se spojovat. Pěkný příklad tohoto spojení je vidět na bublinkách, které 
při praní plavou v pračce. Tyto bublinky jsou tvořeny velice tenkými 
vrstvičkami pracího prostředku (a určitým množstvím vody), v nichž jsou 
molekuly poskládány jedna vedle druhé. Kulovitý tvar bublinek je způso
ben fyzikální silou, označovanou jako povrchové napětí, která zmenšuje 
bublinku na nejmenší plochu ještě schopnou pojmout prací prostředek. 
Když tyto molekuly vyjmete z buněčné membrány, očistíte je od všech 
ostatních součástí buňky a rozpustíte je ve vodě, často se spojí do uzav
řené kuličky. 

Vzhledem k tomu, že tyto molekuly tvoří bublinky samy od sebe, že 
spojení molekul je náhodné a že jednotlivé konkrétní molekuly nemusí 
tvořit membránu, je těžké u buněčných membrán usuzovat na účelné 
uspořádání. Každou složku lze podobně jako kameny v hradbě snadno 
nahradit jinou součástí. Podobně jako u plísně v mé ledničce ani zde není 
plánovitá činnost zjistitelná. 

Nebo si vezměme hemoglobin - bílkovinu v našich červených krvin-
kách, která přenáší kyslík z plic do okrajových tkání. Hemoglobin se 
skládá ze čtyř bílkovin spojených dohromady, přičemž každá z nich může 
vázat kyslík. Dvě z těchto čtyř bílkovin jsou navzájem totožné a další dvě 
také. Ukazuje se, že vzhledem k tomu, jakým způsobem tyto čtyři skla
debné bílkoviny hemoglobinu drží pohromadě, je vazba první molekuly 
kyslíku, která se naváže, slabší než u ostatních tří. Rozdíl v pevnosti va
zeb kyslíku má za následek chování, které se označuje jako „kooperati
vita". Jednoduše řečeno, znamená to, že množství kyslíku vázaného 
velkým počtem molekul hemoglobinu (jak se vyskytuje v krvi) se nezvy
šuje přímo úměrně množství kyslíku ve vzduchu. Spíše to je tak, že když 
je množství kyslíku v okolním prostředí nízké, na hemoglobin se praktic
ky žádný kyslík neváže - jde o mnohem menší množství než v případě, 
že by kooperativita neexistovala. Naproti tomu když množství kyslíku 
v okolním prostředí narůstá, množství kyslíku vázaného na hemoglobin 
v krvi se velice prudce zvyšuje. Je to podobné jako dominový efekt; 
k převrácení prvního domina (navázání první molekuly kyslíku) je třeba 
určitého úsilí, ale ostatní domina pak padají automaticky. Kooperativita 
má důležité fyziologické důsledky: umožňuje, aby se v prostředí, kde je 
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mnoho kyslíku (jako například v plicích), hemoglobin zcela nasytil a aby 
pak mohl kyslík snadno odložit tam, kde je ho zapotřebí (jako například 
v okrajových tkáních). 

Existuje ještě další bílkovina, zvaná myoglobin, která je hemoglobinu 
velice podobná, kromě toho, že má pouze jeden proteinový řetězec, a ni
koli čtyři, a tudíž váže jen jednu molekulu kyslíku. Vazba kyslíku na 
myoglobin není kooperativní. Otázkou je, zda na základě existence bílko
viny, jako je myoglobin, která váže kyslík, můžeme u funkce hemoglo
binu usuzovat na účelné uspořádání. Ve prospěch plánovité činnosti toho 
hovoří málo. Výchozí bod, myoglobin, již může vázat kyslík. Chování 
hemoglobinu lze docílit poměrně jednoduchou úpravou chování myoglo-
binu, přičemž jednotlivé bílkoviny hemoglobinu myoglobin silně připo
mínají. Ačkoli tedy hemoglobin můžeme považovat za systém, jehož 
součásti na sebe vzájemně působí, toto spolupůsobení nepředstavuje nic, 
co by výrazně přesahovalo jednotlivé součásti systému. Pokud je výcho
zím bodem myoglobin, řekl bych, že hemoglobin vykazuje stejné známky 
plánovité činnosti jako člověk na Měsíci: zajímavé, ale zdaleka ne pře
svědčivé. 

Posledním biochemickým systémem je ten, o němž jsem již hovořil 
v 7. kapitole - systém, který vyrábí AMP. Konstatovat účelné uspořádání 
tohoto systému je podobné jako tvrdit, že obraz připisovaný slavnému, 
ale již zesnulému umělci je ve skutečnosti padělek vyrobený jiným člo
věkem z téže doby. Například vidíte, že na obraze je v levém spodním 
rohu umělcův podpis, ale tahy štětcem, kombinace barev, námět, druh 
plátna a samotná malba jsou úplně jiné. 

Vzhledem k tomu, že k výrobě AMP je třeba velmi mnoha postupných 
kroků, že se zde nepoužívají přechodné sloučeniny a že naše nejlepší zna
losti z oboru chemie jasně hovoří proti nepřímé výrobě dráhy, důkazy 
pro účelné uspořádání dráhy AMP se zdají být velice silné. Závěr o plá
novité činnosti by teoreticky mohl zpochybnit scénář Stuarta Kauffmana; 
teorie komplexnosti však v současné době není víc než fantomem a zná
mé chemické chování molekul vypovídá proti tomuto scénáři. Kromě toho 
závěr o inteligentním účelném uspořádání dalších biochemických systémů 
zvyšuje hodnověrnost zavedení plánovité činnosti i u tohoto systému. 
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Protože podle plánu mohlo být vytvořeno cokoli a protože k prokázání 
účelného uspořádání musíme uvést důkazy, nepřekvapuje, že u jednoho 
biochemického systému můžeme účelné uspořádání demonstrovat úspěš-
něji než u jiného. Zdá se, že některé rysy buňky jsou výsledkem jedno
duchých přírodních procesů, jiné pravděpodobně nikoli. Ještě další rysy 
byly téměř jistě plánovitě uspořádány. A u některých rysů můžeme účel
né uspořádání předpokládat se stejnou jistotou, s jakou tvrdíme, že vůbec 
něco účelně uspořádáno bylo. 
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Kapitola desátá 

Otázky ohledně 
účelného uspořádání 

Jednoduché myšlenky 
Řádné rozvinutí prosté myšlenky může trvat překvapivě dlouho, i když 
je tato myšlenka velice mocná. Snad nejznámějším příkladem této skuteč
nosti je vynález kola. Než bylo vynalezeno kolo, lidé se plahočili v koň
ských povozech, které klouzaly po kládách a při tom drhly o zem, takže 
zde docházelo k značnému tření. Jakýkoli dnešní školák by jim mohl po
radit, aby si vyrobili vozy s koly, protože už kola zná. Představa kola je 
nesmírně mocná a zároveň, díváme-li se zpět, překvapivě jednoduchá. 
Kromě toho přináší nejrůznější praktické výhody. Přesto se formovala 
a rozvíjela velice obtížně. 

Jinou mocnou myšlenkou je fonetická abeceda. Fonetické abecedy se 
skládají ze znaků, které nahrazují zvuky; spojením několika těchto znaků 
lze získat znakovou řadu, která představuje zvuk skutečného slova. Fo
netické abecedy stojí v kontrastu s hieroglyfickými typy písma, v nichž 
slova představují obrázkové znaky. Hieroglyfy jsou v mnoha směrech 
přirozenějším způsobem psaní, zejména pro toho, kdo teprve začíná. Ten, 
kdo nic neví o písemné komunikaci, s mnohem větší pravděpodobností 
nakreslí obrázek psa ohlodávajícího kost, než aby na papír napsal znaky 
v podobě „PES ŽERE KOST" a pak všem svým přátelům sdělil, že svislá 
čárka, která ve své horní polovině zleva ohraničuje polokruh, (P) před
stavuje zvuk „p", že tři vodorovné čárky vycházející z obou konců 
a zprostřed jedné čárky svislé (E) představují zvuk „e", že znak připo-
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mínající hada předtavuje zvuk „s" a tak dále. Kdyby fonetická abeceda 
již existovala, přirozenější hieroglyfický systém by měl sklon bránit její
mu přijetí, přestože fonetický systém je ve skutečnosti jednodušší a s na
růstající složitostí jazyka mnohem přizpůsobivější. 

Na základní škole se učíme, že v čísle 561 číslice 1 znamená 1, ale 
číslice 6 znamená 60 a číslice 5 znamená 500. Díky tomuto triku, kdy 
různé pozice představují odlišnou hodnotu, je práce s čísly tak jednodu
chá, že to zvládne i dítě. Jakékoli desetileté dítě, které bylo řádně pouče
no, dokáže sečíst 561 a 427 a vyjde mu 988 a ve dvanácti letech umí 
vynásobit 41 x 17 a vyjde mu 697. Zkuste však tato čísla sečíst nebo 
vynásobit s použitím římských číslic! Zkuste přičíst XXIV k LXXVI, aby 
vám vyšlo C (aniž byste si předtím římské číslice převedli na arabské). 
Římské číslice se v Evropě používaly až do středověku; v důsledku toho 
velká většina populace nemohla provádět běžné výpočty, které ovládá 
dnešní pokladník. Jednoduché součty vyžadovaly nadání speciálně škole
ných lidí, kteří si na živobytí vydělávali počítáním. 

Pomalými krůčky k účelnému uspořádání 

Představa inteligentní plánovité činnosti je také prostou, mocnou a jasnou 
myšlenkou, která byla konkurencí a kontaminací ze strany cizích myšle
nek odstavena na vedlejší kolej. Od začátku byl hlavním konkurentem 
jasně formulované hypotézy účelného uspořádání neurčitý pocit, že když 
něco zapadá do naší představy, jak by věci měly vypadat, je to důkazem 
účelného uspořádání. Starořecký filozof Diogenes viděl účelné uspořádání 
v pravidelném střídání ročních období: 

Takovéto rozdělení by nebylo možné bez Inteligence, jež dbá na to, aby 
všechny věci měly svou míru: zima a léto, noc a den, déšť a větry i ob
dobí pěkného počasí; i u dalších věcí, prozkoumáme-li je podrobně, shle
dáme nejlepší možné uspořádání.1 

Sokrates údajně poznamenal: 

Není hodno obdivu... že ústa, jimiž putuje jídlo, jsou umístěna tak blízko 
nosu a očí, aby jimi bez povšimnutí neprošlo nic, co není vhodné pro 
výživu? A můžeš, Aristodeme, ještě chovat pochybnosti o tom, zda je 
takovéto rozmístění částí dílem náhody, nebo moudrosti a důvtipu?2 
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Takovéto postoje jsou sice lidsky pochopitelné, ale jsou založeny pouze 
na pocitu, že svět je jen příjemné místo a nic víc. Není těžké si předsta
vit, že pokud by Diogenes žil na Havajských ostrovech, kam zimní počasí 
nepřichází, snadno by si mohl myslet, že takovýto stav je „nejlepší možné 
uspořádání". Kdyby měl Sokrates ústa vedle ruky, mohli bychom si před
stavit, jak říká, že to je výhodné pro přepravu jídla do úst. Argumenty 
ve prospěch účelného uspořádání založené na pouhém tvrzení o jejich 
„správnosti" se tváří v tvář sebemenšímu skepticismu rozplynou jako pá
ra nad hrncem. 

V průběhu dějin lidstva si nejučenější lidé (a dokonce i ti méně učení) 
mysleli, že účelné uspořádání je viditelné v přírodě. V podstatě až do 
Darwinovy doby byla představa o účelném uspořádní světa běžná ve fi
lozofii i ve vědě. Intelektuální fundovanost argumentace tu však byla ne
velká, pravděpodobně díky nedostatečné konkurenci ze strany jiných 
myšlenek. Předdarwinovská argumentace ve prospěch účelného uspořádá
ní světa dosáhla svého zenitu ve spisech anglikánského duchovního 19. 
století Williama Paleyho. Paley jako horlivý Boží služebník uplatnil ve 
svých spisech široké vědecké vzdělání, ale ironicky si určitým svým pře
háněním sám přivodil neúspěch. 

Známý úvodní odstavec z Paleyho díla Natural Theology (Přírodní teo
logie) vypovídá o přesvědčivosti jeho argumentace a zároveň obsahuje 
i určité nedostatky, které později vedly k jejímu odmítnutí: 

Dejme tomu, že bych cestou plání narazil nohou o kámen a někdo by se 
mě zeptal, jak se tam ten kámen dostal. Mohl bych odpovědět, že tam, 
pokud vím, leží od nepaměti. V takovém případě by asi nebylo příliš 
snadné prokázat absurdnost této odpovědi. Představte si však, že bych na 
zemi našel hodinky a někdo by se dotazoval, jak se tam ocitly. To bych 
stěží pomyslel na odpověď, kterou jsem dal předtím - že pokud vím, byly 
tam ty hodinky vždycky. Proč by však tato odpověď v případě hodinek 
neposloužila tak dobře, jako když šlo o kámen? Proč ji v druhém případě 
nelze připustit tak jako v prvním? Je to jenom a pouze z toho důvodu, že 
když začneme zkoumat hodinky, uvidíme - co bychom u kamene objevit 
nemohli - že jejich několik součástek je orámováno a sestaveno za urči
tým účelem, například že jsou vytvořeny a uzpůsobeny k tomu, aby vy
volávaly pohyb, a že tento pohyb je je řízen, aby mohl ukazovat denní 
hodinu. Dále že pokud by různé části hodinek měly jiný tvar, než jaký 
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mají, nebo kdyby byly seřazeny jinak, než jsou, k žádném pohybu by zde 
nedošlo a nikdo by nemohl odpovědět, k jakému účelu teď slouží. Vypo-
čítáme-li několik nejjednodušších částí a jejich funkce, všechno vede 
k jednomu výsledku: Vidíme válcovité pouzdro, které obsahuje svinuté 
pružné péro, jež se ve své snaze uvolnit se otáčí v pouzdře. Dále vidíme 
ohebný řetízek... Pak nacházíme řadu koleček... Všímáme si, že kolečka 
jsou vyrobena z mosazi, aby nerezivěla; ... že přes ciferník je umístěno 
sklo, materiál, který není použit v žádné jiné části tohoto díla, kromě 
místa, kde pokud by nebylo použito průhledné látky, by hodina bez otev
ření pouzdra nebyla vidět. Když tento mechanismus prozkoumáme - aby
chom ho mohli sledovat a pochopit, je třeba ho zkoumat opravdu pozorně 
a pokud možno o něm mít ještě nějaké dřívější znalosti; avšak když ho, 
jak jsem již řekl, prozkoumáme a pochopíme, nutně usoudíme, že hodinky 
musely mít tvůrce - že v určité době musel na tom či onom místě existo
vat řemeslník (nebo cech řemeslníků), který je vytvořil za účelem, jenž, 
jak vidíme, skutečně splňují, a který pochopil jejich výrobu a naplánoval 
jejich využití. 

Ve srovnání s Řeky je Paleyho argumentace mnohem lepší. Přestože ve 
svém spise Natural Theology uvádí mnoho chabých příkladů (podobných 
Diogenovým a Sokratovým), také se často strefuje do černého. Paley mi
mo jiné píše o jednotlivých systémech, jako jsou svaly, kosti a mléčné 
žlázy, o nichž se domnívá, že by přestaly fungovat, kdyby některá jejich 
součást chyběla. To je podstata argumentace ve prospěch účelného uspo
řádání. Pro moderního čtenáře však musíme zdůraznit, že Paley navzdory 
svému nejlepšímu úsilí hovořil o biologických černých skříňkách - o sys
témech větších než buňka. Naproti tomu Paleyho příklad hodinek je vý
borný, protože hodinky nebyly černou skříňkou; jejich součástky a jejich 
role byly známy. 

Odstaven stranou 

Paley svou argumentaci ve prospěch účelného uspořádání předkládá tak 
dobře, že si získává uznání i oddaných evolucionistů. Richard Dawkins 
si název pro svou knihu The Blind Watchmaker (Slepý hodinář) vypůjčil 
z Paleyho analogie s hodinkami, ale tvrdí, že úlohu hodináře nehraje in
teligentní činitel, nýbrž evoluce: 
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Paley přesvědčivě argumentuje nádhernými a uctivými popisy rozpitvané
ho mechanismu života, počínaje lidským okem... Paleyho argumentace je 
vášnivě upřímná a podepřená nejlepším biologickým věděním jeho doby, 
ale mýlí se, skvostně a naprosto se mýlí... Pokud můžeme říci, že [pří
rodní výběr] hraje v přírodě úlohu hodináře, pak je to slepý hodinář... 
Přesto v žádném případě nechci snižovat zázrak živých „hodinek", které 
Paleyho tolik insiprovaly. Naopak, budu se snažit ilustrovat svůj pocit, že 
zde Paley mohl jít ještě dále. 

Dawkinsův postoj vůči Paleymu je postojem vítěze k ctihodnému, avšak 
poraženému nepříteli. Ve své velkomyslnosti vítěze si oxfordský vědec 
může dovolit vzdát hold duchovnímu, který se podobně jako on sám za
býval složitostí přírody. Dawkins má jistě právo považovat Paleyho za 
poraženého - dnes na něho odkazuje jen velice málo filozofů a vědců. Ti, 
kteří se o něm zmiňují, to podobně jako Dawkins dělají jen proto, aby 
jeho argumentaci odmítli, než aby se jí chopili. Paley byl vhozen do 
jednoho pytle s astronomií, která za střed vesmíru považovala Zemi, 
a s flogistonovou teorií hoření - stal se dalším poraženým v boji vědy 
o objasnění světa. 

Můžeme se však ptát, kde přesně byla Paleyho teorie vyvrácena. Kdo 
na jeho argumentaci reagoval? Jak mohly být hodinky vyrobeny bez in
teligentního tvůrce? Je překvapivé, nicméně pravdivé, že hlavní argument 
diskreditovaného Paleyho ve skutečnosti nikdy nebyl vyvrácen. Darwin, 
Dawkins ani věda či filozofie dosud neobjasnili, jak mohl nezjednoduši-
telně složitý systém, jako například hodinky, vzniknout bez tvůrce. Místo 
toho byla Paleyho argumentace odsunuta stranou útoky na její neuvážené 
příklady a nepodstatné teologické diskuse. Samozřejmě můžeme Paleymu 
vyčítat, že svou argumentaci nezasadil do těsnějšího rámce. Mnohé Pa
leyho očerňovatele však můžeme vinit z toho, že se odmítají zabývat jeho 
hlavní myšlenkou a předstírají nevědomost, aby dosáhli stravitelnějšího 
závěru. 

Všehochuť 

Ve svém spise Natural Theology Paley poukazuje na biologické příklady, 
které, jak tvrdí, představují systémy vzájemně provázaných součástí, po
dobné hodinkám, a tudíž svědčí o existenci tvůrce. Paleyho příklady tvoří 
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všehochuť, která sahá od skutečně ohromujících přes mírně zajímavé až 
po poněkud hloupé a od mechanických systémů přes instinkty až po pou
hé tvary. Téměř žádný z jeho příkladů nebyl konkrétně vyvrácen důka
zem, že dané rysy mohly vzniknout bez tvůrce, ale protože u mnoha 
příkladů se Paley nedovolává žádného principu, který by bránil přírůs
tkovému vývoji, lidé od Darwinovy doby předpokládají, že takový po
stupný vývoj je možný. 

Nejlépe Paley píše o mechanických systémech. Ohledně srdce podotý
ká následující: 

Je zjevné, že určitě vyžaduje vsunutí chlopní - že úspěch jeho činnosti 
jistě závisí právě na nich; když se totiž jedna z jeho dutin smrští, vzniklá 
síla nutně bude mít sklon hnát ohraničenou krev nejen do ústí tepny, kam 
by měla jít, nýbrž také zpátky do ústí žíly, z níž vytekla... Srdce, tak jak 
je utvořené, se bez chlopní neobejde, podobně jako čerpadlo nemůže fun
govat bez ventilů.5 

Určuje zde funkci systému a říká čtenáři, proč srdce potřebuje několik 
částí - nejen pumpu, ale také chlopně. 

Paley ho popis instinktů je však průměrný: 

Co vede ptačí samičku, aby než snese vajíčka, připravila hnízdo?... Plnost 
či rozšíření, které možná cítí v určité části těla, způsobené růstem a pev
ností vajíčka v jejím nitru, ji těžko může informovat o tom, že výsledkem 
bude něco, co bude nutné uchovat a co bude potřebovat péči... Jak ptáci 
vědí, že jejich vajíčka obsahují mláďata?6 

Tento příklad je možná zajímavý, ale těžko zde můžete ukázat prstem na 
přesnou funkci. Mnohé složky tohoto systému (možná sídlícího v ptačím 
mozku) navíc nejsou známy, takže tu jde o černou skříňku. 

Když psal o zárodečném vývoji, byl Paley pravděpodobně velice una
ven: 

Když se oko vytváří, není k ničemu. Je optickým nástrojem vyrobeným 
v kobce; vytvořeným tak, aby lámalo světlo do ohniska, a dokonale uzpů
sobeným pro svůj účel, ještě než k němu má paprsek světla přístup... Činí 
opatření pro budoucnost? 
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U tohoto příkladu nás Paley vyzývá, abychom obdivovali pouhé načaso
vání dané události, nikoli nějaký rys konkrétního, identifikovaného sys
tému. 

Paley jako by si říkal o výsměch, když píše o tom, co nazývá kom
penzace: 

Krátký, neohebný krk slona je kompenzován délkou a pružností jeho cho
botu... 
Jeřábi mají žít a hledat si potravu uprostřed vod; protože však nemají na 
nohou plovací blány, nejsou schopni plavat. V zájmu vyvážení tohoto ne
dostatku jsou vybaveni dlouhýma nohama, aby se mohli brodit, nebo dlou
hým zobákem, jímž mohou hledat potravu, či obvykle obojím. Toto je 
kompenzace. 

Takovéto uvažování může poskytnout bohatý zdroj materiálu pro komedie 
(jeho výška kompenzuje jeho ošklivost, její bohatství kompenzuje její 
hloupost atd.), ale o účelném uspořádání toho mnoho neříká. Budeme-li 
shovívaví, můžeme říci, že Paleyho dobré příklady ukázaly účelné uspo
řádání jako nevyhnutelné a že své slabé příklady použil jako polevu na 
dort. Pravděpodobně neočekával, že jeho pozdější odpůrci budou jeho 
argumentaci vyvracet útoky na polevu. 

Dokazování nesprávnosti Paleyho 

Přes mnoho jeho scestných příkladů je Paleyho slavný první odstavec 
o hodinkách naprosto správný - nikdo by nepopíral, že kdybyste našli 
hodinky, ihned a s jistotou byste dospěli k závěru, že byly vytvořeny 
podle plánu. Důvod pro tento závěr je přesně takový, jak to naznačoval 
Paley: uspořádání jednotlivých součástek v zájmu dosažení funkce, která 
přesahuje jednotlivé součásti. Hodinky mají fungovat jako zařízení na 
měření času. Skládají se z různých soukolí, pružinek, řetízků a podobně, 
jak to odpovídá Paleyho výčtu. 

Až potud je vše v pořádku. Pokud však Paley věděl, co má ve svém 
mechanickém paradigmatu hledat, proč to s ním šlo tak rychle z kopce? 
Protože se nechal unést a začal se dívat na nesprávné rysy hodinek. 

Problémy se objevují, když Paley odbočuje od systémů nutně spolupů
sobících součástí a začíná hovořit o úpravách, které jednoduše zapadají 
do jeho představy, jak by věci měly fungovat. První náznak potíží se 
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ukazuje v Paleyho úvodním odstavci, když se zmiňuje o tom, že hodi
nová kolečka jsou vyrobena z mosazi, aby nerezivěla. Problém spočívá 
v tom, že vlastní materiál, mosaz, není pro fungování hodinek nezbytný. 
Může pomoci, ale hodinky mohou fungovat s kolečky vyrobenými téměř 
z jakéhokoli pevného materiálu - pravděpodobně i ze dřeva nebo kostí. 
Ještě horší situace nastává, když Paley hovoří o skleněném krytu hodi
nek. Nejen daný materiál, nýbrž celá tato součást zde nehraje nezbytnou 
roli: hodinky mohou fungovat i bez krytu. Kryt hodinek je pouze doplněk 
k vylepšení nezjednodušitelně složitého systému, a nikoli součást systému 
samotného. 

Paley se v celé své knize odchyluje od toho rysu hodinek - systému 
vzájemně provázaných součástek - díky němuž tento příklad vybral jako 
první. Jak se to často stává i nám ostatním, jeho argumentaci by bylo 
značně prospělo, kdyby toho býval řekl méně. 

Pro tuto neuváženost se s Paleyho argumentace začalo během let na
kládat jako s nepotřebnou otepí slámy. Místo aby se zabývali skutečnou 
složitostí daného systému (jako je například sítnice nebo hodinky), někte
rým obhájcům darwinismu stačí, když nabízejí příběh na vysvětlení ok
rajových rysů. Darwinovské „objasnění" hodinek s krytem by tedy začalo 
předpokladem, že továrna již vyráběla hodinky bez krytu! A dále by toto 
vysvětlení ukazovalo, jakým zlepšením se kryt stal. 

Chudák Paley. Jeho moderní odpůrci se cítí být oprávněni předpoklá
dat nesmírně složité výchozí body (jako jsou hodinky nebo sítnice), po
kud si myslí, že pak mohou objasnit jednoduché zdokonalení (jako je kryt 
u hodinek nebo zakřivení oka). Žádné další argumenty nepředkládají; 
skutečnou složitost ničím neobjasňují. Důkaz nesprávnosti Paleyho pře
hánění je prohlašován za vyvrácení Paleyho hlavní myšlenky, a to i ústy 
těch, kdo mají rozum. 

Argumentace proti účelnému uspořádání 

Tak jako argumentace ve prospěch účelného uspořádání podle záměru 
inteligentního činitele existuje již dlouho, nejinak tomu je i s argumenty 
proti němu. Nejlepší argumenty předkládají Darwin a jeho následovníci, 
ale některé argumenty jsou starší než Darwinova teorie. Filozof David 
Hume vystupoval proti účelnému uspořádání ve svém díle Dialogues Con-
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cerning Natural Religion (Dialogy o přírodním náboženství), publikova
ném r. 1779. Richard Dawkins v knize The Blind Watchmaker vzpomíná 
na jeden rozhovor u jídla s „velice známým ateistou", který se týkal to
hoto tématu: 

Řekl jsem, že si nedokážu představit, že bych kdykoli před rokem 1859, 
kdy Darwin uveřejnil O původu druhů, mohl být ateistou. „A co Hume?" 
opáčil filozof. „Jak Hume vysvětloval organizovanou složitost živého svě
ta?" zeptal jsem se. „Nevysvětloval ji," odvětil filozof. „Potřebuje nějaké 
zvláštní vysvětlení?" 

Dawkins dále objasňuje: 

Pokud jde o Davida Humea samotného, někdy se říká, že tento velký 
skotský filozof zneškodnil teleologický důkaz jsoucnosti boží o sto le dří
ve než Darwin. Hume však kritizoval používání zjevného účelného u-
spořádání v přírodě jako pozitivního důkazu Boží existence. Nepředkládal 
žádné alternativní vysvětlení složitých biologických struktur. 

Moderní filozof Elliott Sober z University of Wisconsin nám ve své knize 
Philosophy of Biology (Filozofie biologie) objasňuje Humeovo uvažování 
podrobněji: 

Hume se domnívá... musíme se ptát, do jaké míry si jsou hodinky a orga
nismy skutečně podobné. Chvilková úvaha ukazuje, že si jsou velice -
nepodobné. Hodinky jsou vyrobeny ze skla a kovu; nedýchají, nic 
nevyměšují, nezpracovávají potravu ani se nerozmnožují... Bezprostřed
ním důsledkem tedy je, že argumentace ohledně účelného uspořádání je 
velice slabou argumentací na základě analogie. Je absurdní si myslet, že 
organismy mají danou vlastnost jednoduše proto, že ji náhodou mají ho
dinky.11 

Sober však s Humem nesouhlasí: 

Přestože je Humeova kritika zdrcující, pokud je argumentace ohledně ú-
čelného uspořádání argumentací na základě analogie, nevidím žádný dů
vod, proč bychom argumentaci pracující s účelným uspořádáním museli 
vykládat právě takto. Paleyho argumentace týkající se organismů stojí na 
svých vlastních nohou, bez ohledu na to, zda si jsou hodinky a organismy 
podobné. O hodinkách hovoří pouze proto, aby čtenáři pomohl pochopit, 
,že argumentace ohledně organismu je neúprosná.12 
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Jinými slovy, David Hume si myslel, že argumentace účelného uspořádá
ní závisí na blízké podobnosti náhodných detailů biologických organismů 
s jinými účelně uspořádanými předměty. Tento způsob uvažování by však 
zničil všechny analogie, protože jakékoli dva neidentické předměty se 
budou lišit ve více směrech, než si budou podobné. Podle Humeova u-
važování byste například nemohli přirovnávat auto k letadlu, přestože 
oba jsou dopravními prostředky, protože letadlo má křídla, zatímco auto 
je nemá, a tak dále. Sober Humeovo uvažování odmítá, protože argu
mentace pracující s inteligentním účelným uspořádáním je ve skutečnosti 
něčím, čemu se říká dedukce směřující k nejlepšímu vysvětlení. To jed
noduše znamená, že pokud si máme vybrat mezi vysvětleními, kde proti 
sobě stojí inteligentní účelné uspořádání a neřízené přírodní síly, Paleyho 
argumentace se jeví jako pravděpodobnější (alespoň, jak říká Sober, do
kud nepřišel Darwin se svou teorií). 

Sober má v tom, co říká, pravdu, ale také mohl uvést, že argumentace 
na základě analogie zůstává v platnosti; Hume ji jen poněkud překroutil. 
Cílem analogií je vždy explicitně nebo (častěji) implicitně předložit myš
lenku, že v omezené podmnožině vlastností je A jako B. Rez je jako zub
ní kaz v tom, že obojí začíná malými skvrnami a postupuje dál, i když 
zubní kaz se vyskytuje u živých organismů, působí ho bakterie, lze mu 
bránit fluoridem a tak dále. Rube Goldbergovo zařízení je jako systém 
srážení krve v tom, že obojí je nezjednodušitelně složité, i když se 
v mnohém liší. Abychom mohli dospět k nějakému závěru založenému na 
analogii, je pouze nutné, aby dedukce plynula ze společných vlastností: 
Výroba nezjednodušitelně složitého Rube Goldbergova zařízení vyžado
vala inteligentního tvůrce; nezjednodušitelně složitý systém srážení krve 
k svému vzniku také potřeboval tvůrce. 

Mimochodem, i podle Humeových kritérií by analogie mezi hodinkami 
a živým organismem mohla být velice silná. Moderní biochemie by prav
děpodobně mohla vyrobit hodinky nebo nějaké zařízení k měření času 
z biochemických látek - pokud ne teď, pak jistě v blízké budoucnosti. 
Mnohé biochemické systémy měří čas, včetně buněk, které udávají tempo 
srdeční činnosti, systému, jenž spouští pohlavní dospívání, a bílkovin, 
které buňce říkají, kdy se rozdělit. Navíc je známo, že biochemické sou
části fungují jako soukolí a ohebné řetězy, a mechanismy zpětné vazby 
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(nutné k řízení hodinek) jsou v biochemii běžné. Humeova kritika argu
mentace ohledně účelného uspořádání, která hovoří o zásadním rozdílu 
mezi mechanickými a živými systémy, je zastaralá, překonaná pokrokem 
ve vědě, která objevila mechanismy života. 

Sober ve své analýze Humeova přístupu pokračuje takto: 

Nyní se zaměřím na druhý bod Humeovy kritiky argumentace založené na 
účelném uspořádám, který není o mnoho úspěšnější než první... [Hume] 
tvrdí, že k tomu, abychom mohli mít dobrý důvod myslet si, že organismy 
v našem světě jsou produkty účelného uspořádání podle záměru inteligen
tního činitele, bychom museli prozkoumat spoustu jiných světů a pozoro-
vat, jak tam inteligentní tvůrci vytvářejí organismy.13 

Hume kritizuje účelné uspořádání jako induktivní argument. Příkladem 
indukce je tvrzení: protože u žádného vepře nebylo pozorováno, že by 
létal, vepři s veškerou pravděpodobností létat neumějí. Závěr ohledně 
účelného uspořádání založený na indukci by vyžadoval, abychom měli 
zkušenost s živými organismy, které jsou výsledkem plánovité činnosti. 
Hume se domnívá, že pokud takové tvoření v našem světě nepozorujeme, 
musíme tuto zkušenost hledat v jiných světech. Protože však jiné světy 
neznáme, nemáme zkušenost, na jejímž základě bychom mohli učinit in
dukci. Sober je přesvědčen, že Humeův argument neplatí, protože podle 
Soberova názoru je inteligentní účelné uspořádání ve skutečnosti dedukcí 
směřující k nejlepšímu vysvětlení, a nikoli induktivní argumentací. 

A i zde má Sober v tom, co říká, pravdu, ale mohl jít ještě dále. Hu
meova námitka vůči induktivní argumentaci mohla být v jeho době opod
statněná, ale vědecký pokrok ji vyvrátil. Moderní biochemie běžně 
vytváří biochemické systémy, které jsou dnes známy jako základ života. 
Máme tedy zkušenost s pozorováním účelného uspořádání součástí života. 
Byly provedeny snad desetitisíce pokusů, při nichž byly sestavovány nové 
biochemické systémy, a v budoucnosti jich bude ještě mnohem, mno
hem víc. 

Neúspěch argumentů Davida Humea vyžaduje, aby moderní odpůrci 
účelného uspořádání uvedli jiné důvody pro své názory. Na zbývajících 
stránkách této kapitoly se budu zamýšlet nad nejčastějšími argumenty pro
ti účelnému uspořádání. 
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Analogie se spiritistickými tabulkami 

Filozof zmíněný jako přítel Richarda Dawkinse, který si myslel, že David 
Hume vyvrátil teleologický důkaz jsoucnosti boží, se mýlil ve své filozo
fii i ve svých přírodovědeckých představách. Elliott Sober je ve své filo
zofii úspěšnější, ale zjevně si neuvědomuje vývojové kroky vědy, které 
s danou tématikou výrazně souvisejí. Ačkoli si myslí, že Hume neměl 
pravdu, nesouhlasí ani s tvrzeními o účelném uspořádání podle záměru 
inteligentního činitele, protože se domnívá, že darwinovská evoluce 
poskytuje mechanismus pro vznik života. Nezakládá svůj názor na zve
řejněných modelech postupné tvorby nezjednodušitelně složitých bioche
mických systémů; dokonce ani neuvažuje o molekulárním základu života. 
Místo toho odmítá účelné uspořádání a přijímá darwinismus, který je pře
vážně (a ironicky) založen na analogii. Ve své knize Philosophy of Bio
logy vysvětluje: 

Skutečnost, že proces mutací a selekce má dvě části... názorně ilustruje 
Richard Dawkins ve své knize The Blind Watchmaker. Představte si zaří
zení, které funguje podobně jako zámek na heslo. Skládá se z řady vedle 
sebe umístěných kotoučů. Na okraji každého kotouče se objevuje dvacet 
šest písmen abecedy. S kotouči lze jednotlivě otáčet, takže v prohlížecím 
okénku se mohou objevovat různé sledy písmen. 
Kolik různých kombinací písmen se v okénku může objevit? Každý kotouč 
předsatvuje 26 možností, přičemž kotoučů je celkem 19. Dostáváme tedy 
2619 různých možných sledů. Jedním z nich je MOHLABYTOBYTVE-
VERKA... Pravděpodobnost, že se po otočení všemi kotouči objeví MOH-
LABYTOBYTVEVERKA, je 1/2619, což je skutečně velice malé číslo... 
Nyní si však představte, že poté, co kotouč v prohlížecím okénku ukáže 
písmeno odpovídající cílové zprávě, už se dál nehýbe. Zbývající kotouče, 
které neodpovídají cíli, se pak nahodile otáčejí dál a proces se opakuje. 
Jaká je nyní pravděpodobnost, že kotouče zprávu MOHLABYTOBYTVE-
VERKA ukážou řekněme po padesáti pokusech? 
Odpověď zní, že zobrazení zprávy lze očekávat po překvapivě nízkém 
počtu opakování celého procesu... 
K obměňování dochází nahodile, ale výběr mezi obměnami nahodilý ne-
ní.1 4 

Cílem této analogie je osvětlit, jak mohlo dojít k vzniku složitých biolo
gických systémů. Jsme tedy žádáni, abychom na základě analogie s otá-
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čivými kotouči dospěli k závěru, že řasinka se vyvinula krok za krokem, 
že k prvním krokům vidění mohlo dojít postupně a tak dále. Tato analo
gie se předkládá místo skutečných důkazů, že se tyto nebo jiné složité 
systémy mohly vyvinout darwinovským způsobem. A Sober tuto analogii 
považuje za tak přesvědčivou, že na jejím základě teď darwinovská evo
luce vítězí jako dedukce směřující k nejlepšímu vysvětlení. Dawkinsova 
analogie (která se v jeho knize nepatrně liší od Soberovy verze), je zře
telně nesprávná, nicméně se zdá, že zaujala představivost některých filo
zofů biologie. Kromě Sobera užívá podobný příklad i Michael Ruse ve 
své knize Darwinism Defended (Darwinismus obhájen), podobně jako Da
niel Dennett v knize Darwin 's Dangerous Idea (Darwinova nebezpečná 
myšlenka). 

Co na Dawkinsově a Soberově analogii není správné? Téměř všechno. 
Vydává se za analogii přírodního výběru, což vyžaduje funkci vybírání. 
Jaká funkce tu však působí u nesprávné kombinace písmen? Dejme tomu, 
že po chvíli otáčení kotouči bychom měli polovinu písmen správně, na
příklad ve sledu BOCLRBXTKBMTQECEPKH (každé druhé písmeno by 
bylo správné). Analogie tvrdí, že tu jde o zdokonalení oproti nahodilému 
řetězci písmen, které nám může nějak pomoci zámek otevřít. Kdyby však 
váš život závisel na otevření zámku, jehož heslo by znělo MOHLA-
BYTOBYTVEVERKA a vyzkoušeli byste kombinaci BOCLRBXTK
BMTQECEPKH, byla by to pro vás jistá cesta do hrobu. Kdyby na 
otevření zámku závisela vaše reprodukční schopnost, pravděpodobně bys
te zůstali bez potomků. Sober a Dawkins musí čelit ironické skutečnosti, 
že kombinace na zámku představuje vysoce specifikovaný, nezjednoduši
telně složitý systém, který krásně ilustruje, proč se u takovýchto systémů 
k dané funkci nelze přibližovat postupně. 

Stoupenci evoluční teorie nám říkají, že evoluce není řízena cílem. 
Potom však, jestliže začneme u nahodilého sledu písmen, proč skončíme 
u MOHLABYTOBYTVEVERKA, a nikoli u SEMINOKALISTGROX-
CLI nebo u POIUKLGASDNKFOAFVUH? Kdo při otáčení kotouče roz
hoduje, která písmena ponechat a proč? Dawkinsův a Soberův scénář ve 
skutečnosti není analogií přírodního výběru, nýbrž příkladem pravého 
opaku: inteligentního činitele, řídícího sestavování nezjednodušitelně slo
žitého systému. Tento činitel (zde Sober) má na mysli cílový výraz (kom-
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binaci písmen na zámku) a řídí výsledek tímto směrem, podobně jako 
hadač osudu usměrňuje spiritistickou tabulku. Stěží to lze považovat za 
pevný základ, na němž by bylo možné budovat filozofii biologie. 

Osudové problémy této analogie jsou snadno viditelné. Vtipně je vy
píchl Rober Shapiro, profesor chemie na New York University, ve své 
knize Origins: A Skeptic's Guide to the Origin of Life (Počátky: Skep
tikův průvodce počátky života), která vyšla sedm let před Soberovou 
knihou. Skutečnost, že uznávaný filozof přehlíží prosté logické problé
my, které chemik vidí bez obtíží, svědčí o tom, že sváteční návštěva bio
chemické laboratoře by možná nebyla marná. 

Díra v oku 

V diskusích o účelném uspořádání podle záměru inteligentního činitele se 
žádná námitka neobjevuje tak často jako argument založený na nedoko
nalosti. Lze ho stručně shrnout: Pokud existuje inteligentní činitel, který 
uspořádal život na zemi, pak by byl schopen vytvořit život bez jakýchkoli 
zjevných vad a také by to tak udělal. Zdá se, že tento argument má po
měrně značnou odezvu. Jde však o obrácenou stranu Diogenovy argu
mentace: protože něco nezapadá do naší představy, jak by věci měly 
vypadat, je to důkazem proti účelnému uspořádání. 

Tento argument znovu a znovu opakují přední vědci a filozofové, ale 
obzvláště výmluvně ho předkládá Kenneth Miller, profesor biologie na 
Brown University: 

Dalším způsobem, jak reagovat na teorii účelného uspořádání světa podle 
záměru inteligentního činitele je pozorně prozkoumat složité biologické 
systémy a vyhledat v nich chyby, které by se žádný inteligentní tvůrce 
nedopustil. Protože inteligentní účelné uspořádání začíná na nepopsaném 
papíře, mělo by vytvářet organismy, které by měly být optimálně uzpůso
bené pro úkoly, jež mají plnit. Vezmeme-li to z druhé strany, vzhledem 
k tomu, že evoluce je vázána na úpravu již existujících struktur, její tvor
ba nemusí být nutně dokonalá. Jak to tedy je? 
Odpověď nabízí oko, údajný příklad účelného uspořádání podle záměru 
inteligentního činitele. Již jsme opěvovali přednosti tohoto mimořádného 
orgánu, ale ještě jsme se nezabývali specifickými aspekty jeho uspořádání, 
jako je nervové spojení jeho světločivých jednotek. Tyto fotoreceptorové 
buňky, umístěné na sítnici, předávají impulzy řadě vzájemně propojených 
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buněk, které nakonec předávají informaci buňkám zrakového nervu, ve
doucího do mozku. 
Inteligentní tvůrce, který by pracoval se součástmi tohoto spojení, by vy
bral orientaci, která vytvoří co nejvyšší kvalitu vidění. Nikdo by například 
nenavrhl, aby nervové spoje byly umístěny před fotoreceptorové buňky 
- čímž by blokovaly přístup světla k nim - a nikoli za sítnici. 
Je to neuvěřitelné, ale sítnice lidského oka je vytvořena právě takto... 
Objevuje se zde ještě jeden vážnější nedostatek, protože nervové spojení 
musí pronikat přímo stěnou sítnice, aby mohlo do mozku přenášet nervové 
impulzy vytvářené fotoreceptorovými buňkami. Výsledkem je slepá skvr
na na sítnici - oblast, kde tisíce buněk přenášejících impulzy odsunuly 
smyslové buňky stranou... 
Nic z toho by nemělo být chápáno jako tvrzení, že oko funguje špatně. Je 
to skvělý zrakový nástroj, který nám slouží mimořádně dobře... Klíčem 
k teorii účelného uspořádání podle záměru inteligentního činitele... není, 
zda daný orgán či systém funguje dobře, nýbrž zda jeho základní struktura 
je zřejmým produktem plánovité činnosti. Struktura oka jím není. 

Miller elegantně vyjadřuje základní zmatení pojmů; klíčem k teorii účel
ného uspořádání podle záměru inteligentního činitele není, zda „základní 
struktura je zřejmým produktem plánovité činnosti". Konstatování inteli
gentního účelného uspořádání fyzikálně spolupůsobících systémů spočívá 
na pozorování vysoce specifikované, nezjednodušitelné složitosti - seřa
zení jednotlivých dobře uzpůsobených součástí s cílem dosáhnout funkce, 
která přesahuje součásti samotné. Ačkoli zůrazňuji, že k tomu, abychom 
mohli dokázat účelné uspořádání, musíme zkoumat molekulární systémy, 
využijme Millerův esej jako odrazového můstku k studiu dalších problé
mů argumentace na základě nedokonalosti. 

Nejzákladnějším poblémem je, že tato argumentace vůbec požaduje do
konalost. Je jasné, že tvůrci, kteří mají schopnost dosahovat lepších vý
tvorů, to tak nutně nedělají. Například ve výrobě je celkem běžné 
„zabudované zastarávání" - produkt je záměrně vyroben tak, aby nevy
držel tak dlouho, jak by mohl, což má důvody, které přesahují prostý cíl 
technické dokonalosti. Jiný příklad je osobní: nechci svým dětem dávat 
nejlepší, nejluxusnější hračky, protože je nechci rozmazlovat a protože 
chci, aby poznávaly hodnotu peněz. Argumentace na základě nedokona
losti přehlíží skutečnost, že tvůrce může mít celou řadu různých motivů, 
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přičemž technická dokonalost často hraje až druhořadou roli. Většina lidí 
v dějinách navzdory nemocem, smrti a dalším zřejmým nedokonalostem 
považovala život za výsledek plánovité činnosti. 

Další problém argumentace na základě nedokonalosti spočívá v tom, 
že je značně závislá na psychoanalýze neidentifikovaného tvůrce. Avšak 
důvody, proč tvůrce něco udělal nebo neudělal, v podstatě nemůžeme 
znát, pokud nám tvůrce konkrétně neřekne, o jaké důvody jde. Stačí na
vštívit galerii moderního umění, a hned narazíme na výsledky činnosti 
nějakého tvůrce, jejichž účel je úplnou hádankou (alespoň pro mne). Ry
sy, které nás v daném uspořádání zarážejí jako podivné, tam tvůrce mohl 
(nebo také nemusel) vložit za nějakým účelem - z uměleckých důvodů, 
v zájmu různosti, z touhy vyniknout, za nějakým dosud nezjištěným 
praktickým účelem, případně z nějakého neuhodnutelného důvodu. Přes 
veškerou svou zvláštnost mohou odpovídat záměru inteligentního činitele. 
Předmětem vědeckého zájmu není vnitřní stav tvůrcovy mysli, nýbrž to, 
zda můžeme vystopovat účelné uspořádání. V pojednání o tom, proč by 
mimozemšťané mohli sestavovat umělé struktury, které bychom mohli po
zorovat ze země, fyzik Freeman Dyson napsal: 

Není třeba, abych zde hovořil o otázkách motivace, o tom, kdo by něco 
takového chtěl nebo proč. Proč lidstvo nechává vybuchovat vodíkové 
bomby a posílá rakety na měsíc? Je těžké přesně říci, proč.17 

V úvaze, zda by se mimozemšťané snažili přinést život na jiné planety, 
Francis Crick a Leslie Ogel napsali: 

Psychologie mimozemských civilizací není poznána lépe než psychologie 
pozemská. Mimozemské civilizace docela dobře mohly zamořit jiné pla-
nety z úplně jiných důvodů, než jaké jsme předložili.18 

Tito autoři ve svých spisech správně dospěli k závěru, že plánovitou čin
nost lze zjistit i bez informací o tvůrcových motivech. 

Dalším problémem je, že stoupenci argumentace na základě nedokona
losti často používají své psychologické hodnocení tvůrce jako pozitivního 
důkazu nepřímé evoluce. Jejich uvažování lze zapsat jako sylogismus: 

1. Tvůrce mohl vytvořit oko obratlovců bez slepé skvrny. 
2. Oko obratlovců má slepou skvrnu. 
3. Oko tudíž vytvořila darwinovská evoluce. 
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Přesně pro takovéto úsudky byl vymyšlen výraz non sequitur, „nevyplý
vá". Vědecká literatura neobsahuje žádný důkaz toho, že přírodní výběr 
může pomocí mutací vytvořit oko se slepou skvrnou nebo oko bez slepé 
skvrny, oční víčko, čočku, sítnici, rhodopsin nebo retinal. Diskutér 
k svému závěru ve prospěch darwinismu dospěl výlučně na základě svého 
pocitu ohledně toho, jak by věci měly vypadat. Objektivnější pozorovatel 
by pouze konstatoval, že oko obratlovců nevytvořil jedinec, na něhož dělá 
dojem argumentace na základě nedokonalosti; extrapolace na jiné inteli
gentní činitele není možná. 

Ken Miller svůj článek nepsal pro Reader 's Digest, nýbrž pro Techno
logy Review. Jeho čtenáři jsou technicky vzdělaní, schopní poradit si 
s abstraktními vědeckými pojmy a zvyklí na sledování obtížných argu
mentů vedoucích k spolehlivým závěrům. Skutečnost, že těmto čtenářům 
předkládá argumentaci založenou na psychologii a pocitech, a nikoli na 
„tvrdé vědě", přináší opačné sdělení o relativních přednostech účelného 
uspořádání podle záměru inteligentního činitele versus evoluce, než jaké 
měl autor na mysli. 

Co to dělá? 
Argument, že „žádný tvůrce by to takhle neudělal", má ještě jednu zvlášt
ní kategorii, která vyžaduje odlišnou odpověď. Zastánce této kategorie 
neříká, že užitečná struktura obsahuje nedostatky, které by obsahovat ne
měla, nýbrž poukazuje na některý rys, který nemá žádné viditelné využi
tí. Tento rys často připomíná něco, co se u jiných druhů používá, a tak 
se zdá, že dříve k něčemu sloužil, ale dnes již svou funkci ztratil. Přední 
úlohu v této argumentaci plní zakrnělé orgány. Například evoluční biolog 
Douglas Futuyma uvádí jako důkazy evoluce „rudimentární oči jeskyn
ních živočichů; drobné, neužitečné nohy mnoha hadovitých ještěrek; [a] 
pozůstatky pánve u krajty". Protože jsem biochemik, dávám přednost 
molekulárním verzím této argumentace. Ken Miller hovoří o několika ge
nech, které u lidí vytvářejí různé formy hemoglobinu: 

Je pět genů tohoto komplexu elegantním výtvorem účelného uspořádání, 
nebo řadou chyb, které využila evoluce? Odpověď nám může dát samotný 
shluk, nebo přesněji šestý B-globinový gen v tomto shluku. Tento gen 
je... téměř totožný s ostatními pěti geny. Zvláštní však je, že tento gen... 
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nehraje při výrobě hemoglobinu žádnou úlohu. Biologové takovýmto ob
lastem říkají „pseudogeny", což vyjadřuje fakt, že i kdyby sebevíc připo-
mínaly funkční geny, ve skutečnosti jimi nejsou.20 

Miller svým čtenářům říká, že pseudogen postrádá náležité signály, jimiž 
by informoval zbytek buněčného mechanismu o tom, že z něho má vyro
bit bílkovinu. Dochází pak k následujícímu závěru: 

Teorie účelného uspořádání podle záměru inteligentního činitele nemůže 
objasnit existenci nefunkčních pseudogenů, pokud nepřipustí, že daný 
tvůrce učinil závažné chyby, kdy promrhal miliony bází DNA na výkres 
plný nesmyslů a čmáranic. Evoluce je naproti tomu může vysvětlit jako 
pouhé neúspěšné experimenty v nahodilém procesu genové duplikace, kte-
ré přetrvávají v genomu jako evoluční pozůstatky.21 

Tato argumentace je nepřesvědčivá ze tří důvodů. Za prvé, to, že jsme 
dosud neobjevili využití nějaké struktury, ještě neznamená, že toto využi
tí neexistuje. Mandle byly kdysi považovány za zbytečný orgán, ale zjis
tilo se, že plní důležitou funkci v oblasti imunity. Pánev krajty možná 
dělá něco užitečného, o čem dosud nevíme. Totéž platí i na molekulární 
úrovni; pseudogeny hemoglobinu a další pseudogeny se sice neuplatňují 
při výrobě proteinů, ale možná slouží k něčemu jinému, o čem nevíme. 
V tuto chvíli mě napadá několik možných způsobů využití, mimo jiné 
vazba na aktivní hemoglobinové geny během replikace DNA za účelem 
stabilizace DNA, řízení dějů při rekombinaci DNA a řazení proteinových 
faktorů příbuzných aktivním genům. Na tom, zda hemoglobinové pseu
dogeny plní některou z těchto funkcí, nyní tolik nezáleží. Důležité je, že 
Millerovo tvrzení vychází z pouhých domněnek. 

Druhým důvodem, proč Millerově argumentaci chybí přesvědčivost, je 
to, že i kdyby pseudogeny neměly žádnou funkci, evoluce ohledně jejich 
vzniku nic „nevysvětluje". K výrobě byť jen pseudokopie genu je zapo
třebí řada složitých proteinů: k oddělení dvou vláken DNA, k správném 
umístění kopírovacího mechanismu, k pospojování nukleotidů v jediné 
vlákno, k vložení pseudokopie zpátky do DNA a ještě mnoho dalších. 
Miller nám ve svém článku neříká nic o tom, jak tyto funkce mohly 
vzniknout v rámci darwinovského postupného procesu, ani nepoukazuje 
na články ve vědecké literatuře, kde bychom se o tom mohli něco dozvě
dět. Nemůže to udělat, protože tyto informace nikde nalézt nelze. 
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Lidé jako Douglas Futuyma, kteří uvádějí zakrnělé orgány jako důkaz 
evoluce, mají stejný problém. Futuyma nikde nevysvětluje, jak se vyvinula 
skutečná pánev nebo oko, aby z nich pak mohly vzniknout zakrnělé orgá
ny, vysvětlení si žádá jak funkční, tak zakrnělý orgán. Nepředstírám, že 
o účelném uspořádání nebo o evoluci vím všechno - ani zdaleka ne; jenom 
nemohu přehlížet důkazy ve prospěch účelného uspořádání. Když napří
klad do kopírky vložím dopis a ta vyrobí deset dobrých kopií a jednu, 
která na sobě bude mít velké čmouhy, nepočínal bych si správně, kdybych 
špatnou kopii používal jako důkaz toho, že kopírka vznikla náhodou. 

Argumenty založené na domnělých nedostatcích nebo na zakrnělých 
genech a orgánech se vystavují stejnému nebezpečí jako Diogenova argu
mentace, že střídání ročních období svědčí o účelném uspořádání podle 
záměru inteligentního činitele. Je vědecky nesprávné činit jakékoli před
poklady o tom, jak by něco mělo vypadat. 

Před dávnými časy 
Třetí důvod, proč se Millerova argumentace míjí účinkem, je v podstatě 
docela pochopitelný. Souvisí se zmatením dvou odlišných myšlenek -
teorie, že život byl účelně uspořádán inteligentním činitelem, a teorie, že 
země je mladá. Protože náboženské skupiny, které důrazně obhajují obě 
tyto myšlenky měly v posledních desetiletích značnou publicitu, většina 
veřejnosti si myslí, že tyto dvě představy spolu nutně souvisí. Argumen
tace Kena Millera ohledně pseudogenů implicitně obsahuje - a jeho závě
ry absolutně vyžadují - myšlenku, že tvůrce musel vytvořit život teprve 
nedávno. To není součást teorie účelného uspořádání podle záměru inte-
ligentího činitele. Závěr, že některé rysy života jsou výsledkem plánovité 
činnosti, lze učinit i bez znalostí o tom, kdy k této činnosti došlo. Dítě, 
které se dívá na reliéfy na hoře Mt. Rushmore, okamžitě ví, že byly 
někým utvořeny, a nemusí nic vědět o jejich historii; ví jen, že mohly 
být vytvořeny, když ještě samo nebylo na světě, nebo že tam jsou ode
dávna. V uměleckém muzeu může být vystavena bronzová socha kočky, 
údajně vytvořená před mnoha tisíci lety v Egyptě - dokud socha není 
prozkoumána nejnovějšími technickými metodami a nezjistí se, že jde 
o moderní padělek. Každopádně je však jisté, že socha byla vytvořena 
podle záměru nějakého inteligentního činitele. 
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Nezjednodušitelně složité biochemické systémy, o nichž hovořím v té
to knize, nemusely vzniknout nedávno. Na základě pozorování samotných 
těchto systémů je docela dobře možné, že byly vytvořeny před miliardami 
let a že se do dnešní doby zachovaly běžnými procesy buněčného roz
množování. Jako ilustrace této myšlenky by mohl posloužit jeden sepku-
lativní scénář. Dejme tomu, že před necelými čtyřmi miliardami let určitý 
tvůrce vyrobil první buňku, která již obsahovala všechny nezjednoduši
telně složité biochemické systémy, o nichž jsme zde hovořili, a ještě 
mnohé další. (Lze předpokládat, že projekty systémů, které se začaly 
používat později, jako například srážení krve, již existovaly, ale ještě 
nebyly „realizovány". U dnešních organismů je spousta genů na nějaký 
čas „mimo provoz", někdy celé generace, a uplatní se až později.) Kromě 
toho si představme, že tvůrce vložil do buňky ještě nějaké další systémy, 
u nichž nemůžeme uvést dostatek důkazů, abychom mohli konstatovat, že 
jsou výsledkem účelného uspořádání. Buňka obsahující účelně uspořádané 
systémy pak byla ponechána, aby se samostatně rozmnožovala, mutovala, 
požírala a byla požírána, narážela na skály a snášela všechny rozmary 
života na zemi. Během tohoto procesu, aniž bych se chtěl dotknout Keňa 
Millera, mohly tu a tam vzniknout pseudogeny a nějaký složitý ogán se 
mohl stát nefunkčním. Tyto náhodné děje neznamenají, že počáteční bio
chemické systémy nebyly účelně uspořádány inteligentním činitelem. Bu
něčné vady na kráse, které Miller považuje za důkaz evoluce, mohou být 
jednoduše důkazem stáří. 

K rozvinutí prostých myšlenek je někdy zapotřebí překvapivě mnoho 
času. Jedním způsobem, jak jednoduchá myšlenka může být odstavena 
stranou, je její spojení s nějakou vedlejší myšlenkou. Pokud uvažujeme 
pouze o teorii účelného uspořádání podle záměru inteligentního činitele 
- oproštěné od logicky nesouvisejících myšlenek - je vidět, že má dosta
tek síly, aby se argumentaci na základě nedokonalosti snadno ubránila. 

Složitý svět 
Tvorba určitých biologických vylepšení pomocí mutace a přírodního vý
běru - evolucí - je s teorií účelného uspořádání podle záměru inteligent
ního činitele zcela slučitelná. Stephen Jay Gould z Harvardovy univerzity 
věnoval značnou pozornost pandinu „palci". Obrovská panda se živí bam-
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busem. Při odlupování listů z bambusových výhonků je panda uchopí do 
tlapy s kostnatým výčnělkem, který vystupuje z jejího zápěstí; je zde za
stoupeno i normálních pět prstů. Gould tvrdí, že tvůrce by byl pandě dal 
skutečný palec, který lze postavit proti ostatním prstům, a tak dochází 
k závěru, že pandin palec vznikl evolucí. Gouldův závěr však čelí týmž 
problémům, o jakých jsem již hovořil. Předpokládá, že tvůrce by jednal 
stejně jako on a že palce pandy „by měly" vypadat jinak. Gould svou 
myšlenku nikdy vědecky nepodepřel: neukázal ani nevypočítal, jaké mi
nimální prodloužení zápěstní kosti by mohlo pandě pomoci; neopodstatnil 
změny v chování, které by byly nutné, aby bylo možné využít změnu 
kosterní stavby; a neuvádí, jak se pandy živily předtím, než získaly pa
lec. Pouze utkal příběh. 

Zkusme však tyto otázky na chvíli opominout; dejme tomu, že se tento 
příběh skutečně odehrál. Je potom Gouldův scénář s pandou neslučitelný 
s teorií účelného uspořádání podle záměru inteligentního činitele? Palec 
pandy je černá skříňka. Je beze zbytku možné, že při tvorbě pandina palce 
nebyly v buňce zapotřebí žádné nové nezjednodušitelně složité systémy. 
Je možné, že systémy, které tam již byly - systémy, které vyrábějí sva
lové bílkoviny a nervová vlákna, které tvoří bílkovinu základní mezibu-
něčné hmoty kostní tkáně, které vyvolávají a pak zase zastavují buněčné 
dělení - stačily. Je možné, že tyto systémy byly naprosto dostatečné 
k vytvoření kostního výčnělku, když nějaký náhodný děj narušil jejich 
normální fungování, a je možné, že přírodní výběr pak tuto změnu upřed
nostnil. Teorie účelného uspořádání nemá co říci o biochemickém či bio
logickém systému, pokud nejsou známy všechny jeho složky a pokud není 
prokázáno, že tento systém se skládá z několika částí, které na sebe na
vzájem působí. Teorie účelného uspořádání podle záměru inteligentního 
činitele může s palcem pandy docela pokojně spoluexistovat. 

Žijeme v složitém světě, kde se může dít spousta různých věcí. Při 
určování, jak různé skály získaly svůj současný tvar, může geolog zva
žovat celou řadu faktorů: déšť, vítr, pohyb ledovců, činnost mechů a li
šejníků, sopečnou aktivitu, jaderné výbuchy, vliv asteroidů nebo dílo 
sochaře. Tvar jedné skály může být dán především jedním mechanismem, 
tvar jiné mechanismem odlišným. Možnost nárazu meteoru neznamená, 
že lze opomíjet sopky; existence sochařů neznamná, že mnoho skal není 
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utvořeno počasím. Podobně evoluční biologové poznali, že na vývoj ži
vota mohla působit celá řada faktorů: společný původ, přírodní výběr, 
migrace, velikost populace, „zakladatelské" účinky (účinky, jež mohou 
být způsobeny omezeným počtem organismů, které zakládají nový druh), 
genetický posun (rozšíření „neutrálních", neselektivních mutací), genový 
tok (včleňování genů do jedné populace z odlišné populace), zřetězení 
genů (výskyt dvou genů na stejném chromozomu), meiotická hnací síla 
(preferenční výběr jedné ze dvou kopií genu zděděných po rodičích da
ného organismu, k němuž dochází při tvorbě pohlavních buněk), transpo-
zice (přenos genu mezi hodně odlišnými druhy nepohlavními prostředky) 
a mnohé další. To, že některé biochemické systémy mohly být účelně 
uspořádány inteligentním činitelem, neznamená, že jakýkoliv z dalších 
faktorů není funkční, běžný či důležitý. 

Co udělá věda? 
Objev účelného uspořádání rozšiřuje počet faktorů, které by věda ve sna
ze o objasnění života měla brát v úvahu. Co různým vědním odvětvím 
přinese vědomí účelného uspořádání podle záměru inteligentního činitele? 
Biologové, kteří pracují na buněčné úrovni či výše, mohou ve svém vý
zkumu pokračovat, aniž by účelnému uspořádání věnovali větší pozor
nost, protože nad buněčnou úrovní organismy představují černé skříňky 
a prokázat tam účelné uspořádání je obtížné. Takže ti, kdo pracují na poli 
paleontologie, srovnávací anatomie, populační genetiky a biogeografie, 
by se účelného uspořádání dovolávat neměli, dokud molekulární vědní 
obory neodhalí, že účelné uspořádání působí i na těchto vyšších rovinách. 
Samozřejmě, možnost účelného uspořádání by měla výzkumné pracovní
ky v biologii přimět k určité zdrženlivosti, než prohlásí, že daný bio
logický rys byl ve své podstatě vytvořen jiným mechanismem, jako je 
přírodní výběr nebo transpozice. Místo toho by se měly sestavovat detail
ní modely, které by opodstatňovaly tvrzení, že určitý mechanismus daný 
rys skutečně vytvořil. 

Na rozdíl od darwinovské evoluce je teorie účelného uspořádání podle 
záměru inteligentního činitele pro moderní vědu nová, takže je před námi 
řada otázek, které je třeba zodpovědět, a množství práce, kterou je nutno 
vykonat. Pro ty, kdo pracují na molekulární úrovni, bude úkolem pečlivě 
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určovat, které systémy jsou výsledkem účelného uspořádání a které moh
ly vzniknout jinými mechanismy. K tomu, aby bylo možno konstatovat 
vliv účelného uspořádání, bude nutno rozpoznat jednotlivé složky propo
jeného molekulárního systému a úlohu, kterou každá z nich plní, a také 
určit, že daný systém není složeninou několika samostatných systémů. 
Abychom mohli dospět k silnému přesvědčení o absenci vlivu účelného 
uspořádání, bude nutno prokázat, že daný systém není nezjednodušitelně 
složitý a že vztah jeho jednotlivých částí není přesně vymezen. Rozhod
nutí u mezních případů bude vyžadovat experimentální či teoretické zkou
mání modelů, jimiž daný systém mohl vzniknout spojitým způsobem, 
nebo nalezení bodů, kde vývoj daného systému byl nutně nespojitý. 

Budoucí výzkum se může ubírat několika směry. Lze podniknout kroky 
k určení, zda informace pro fungování účelně uspořádaných systémů 
mohly dlouhá období zůstat nevyužité, nebo zda musely být dodány těsně 
předtím, než daný systém začal fungovat. Protože nejjednodušší možný 
scénář účelného uspořádání předpokládá jedinou buňku - vytvořenou 
před miliardami let - která již obsahovala všechny informace k výrobě 
pozdějších organismů, další výzkum může tento scénář prověřit tím, že 
se pokusí vypočítat, kolik DNA bylo nutno k zakódování těchto informa
cí (přitom nesmíme zapomenout, že mnoho těchto informací mohlo být 
implicitních). Kdyby samotná DNA nestačila, bylo by možné začít zkou
mat, zda tyto informace nebylo možné uložit v buňce jinak - například 
jako poziční informace. Jiná práce by se mohla zaměřit na otázku, zda se 
větší, složené systémy (obsahující minimálně dva nezjednodušitelně slo
žité systémy) mohly vyvinout postupně, nebo zda jsou nezjednodušitelně 
složité jako celek. 

Výše uvedené příklady jsou jen zřejmé otázky, které vyplývají z teorie 
účelného uspořádám. Není pochyb o tom, že s narůstajícím zájmem věd
ců o účelné uspořádání se objeví ještě více takovýchto otázek a že budou 
lépe formulované. Teorie účelného uspořádání podle záměru inteligentní
ho činitele slibuje nové posílení vědního oboru, který zůstal stát na mrt
vém bodě, protože postrádal životaschopná řešení obtížných problémů. 
Intelektuální konkurence vytvořená objevem účelného uspořádání přinese 
do odborné vědecké literatury ostřejší analýzu a bude vyžadovat, aby se 
jednotlivá tvrzení opírala o prokazatelné údaje. Tato teorie podnítí expe-
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rimentální metody a nové hypotézy, které by jinak zůstaly nevyzkoušené. 
Jasně formulovaná teorie účelného uspořádání podle záměru inteligentní
ho činitele bude užitečným nástrojem pro vědecký pokrok v oblasti, která 
již celá desetiletí skomírá. 

Kapitola jedenáctá 

Věda, 
filozofie, náboženství 

Dilema 
V posledních čtyřiceti letech moderní biochemie odhaluje tajemství buň
ky. Za tento pokrok se draze platí. Vyžádal si desetitisíce lidí, kteří 
věnovali nejlepší díl svého života namáhavé práci v laboratoři. Postgra
duální studenti v rozvázaných teniskách zůstávají po sobotách v labora
tořích dlouho do noci; docenti pracují čtrnáct hodin denně několik dní 
v týdnu; profesoři zapomínají na své děti a místo toho leští a přelešťují 
návrhy na stipendia v naději, že získají trochu peněz od vlivných politiků 
s velkými volebními obvody - to jsou lidé, kteří posunují vědecký vý
zkum vpřed. Poznání, které teď máme o životě na molekulární úrovni, 
bylo pospojováno z bezpočtu experimentů, při nichž byly čištěny bíl
koviny, klonovány geny, pořizovány elektronové mikrofotografie, pěsto
vány buňky, určovány struktury, porovnávány sekvence, pozměňovány 
parametry a prováděny kontroly. Byly otiskovány články, prověřovány 
výsledky, psány recenze, zkoumány slepé uličky a ztvárňována nová vo
dítka. 

Výsledkem tohoto hromadícího se úsilí o prozkoumání buňky - o pro
zkoumání života na molekulární úrovni - je hlasité, jasné, pronikavé vo
lání „účelné uspořádání!". Tento výsledek je tak jednoznačný a natolik 
významný, že ho musíme chápat jako jeden z největších úspěchů v ději
nách vědy. Tento objev se vyrovná objevům Newtonovým a Einsteino
vým, Lavoisierovým a Schrodingerovým, Pasteurovým a Darwinovým. 
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Pozorování účelného uspořádání života podle záměru inteligentního čini
tele je stejně významné jako zjištění, že země se otáčí kolem slunce, že 
určitá nemoc je způsobena bakteriemi nebo že radiace je vyzařována 
v kvantech. Podle velikosti tohoto vítězství, získaného za tak vysokou 
cenu vytrvalým úsilím v průběhu desítek let, by se očekávalo, že v labo
ratořích po celém světě bude bublat šampaňské. Tento triumf by měl 
vyvolat výkřiky „Heuréka!" z desetitisíců hrdel, bouřlivý potlesk a po
plácávání po ramenou a možná by měl být důvodem i ke dni dovolené. 

Žádné šampaňské se však neotvírá a potlesk se nekoná. Absolutní slo
žitost buňky místo toho obklopuje nepochopitelné, rozpačité ticho. Když 
se toto téma objeví na veřejnosti, lidé začnou šoupat nohama a ztěžkne 
jim dech. V soukromí jsou trochu uvolněnější; mnozí výslovně připustí, 
co je zřejmé, ale pak se dívají do země, potřásají hlavou a u toho zů
stanou. 

Proč se vědecká obec chtivě nechopí svého překvapivého objevu? Proč 
se s pozorováním účelného uspořádání zachází v intelektuálních rukavič
kách? Dilema spočívá v tom, že zatímco jedna strana slona se označuje 
jako účelné uspořádání podle záměru inteligentního činitele, druhá by 
mohla být označena jako Bůh. 

Člověk, který není vědec, by mohl položit zřejmou otázku: no a co? 
Myšlenka, že existuje někdo jako Bůh, není nepopulární - ani zdaleka ne. 
Průzkumy veřejného mínění ukazují, že více než 90 procent Američanů 
věří v Boha a že zhruba polovina jich pravidelně navštěvuje bohoslužby. 
Politici se velice často dovolávají Božího jména (obvykle v době blížících 
se voleb a těsně po nich). Mnozí fotbaloví trenéři se spolu se svými muž
stvy před každým zápasem modlí, hudebníci skládají duchovní písně, ma
líři malují obrazy s náboženskou tématikou, podnikatelské oganizace se 
scházejí k modlitbám. Nemocnice a letiště mají kaple; armáda a Kongres 
Spojených států zaměstnávají své duchovní. Chováme v úctě takové lidi, 
jako byl Martin Luther King, jejichž činy byly hluboce zakořeněny ve 
víře v Boha. Proč je i přes toto veřejné potvrzení pro vědu tak těžké 
přijmout teorii, která podporuje to, v co mnoho lidí věří tak jako tak? 
Má to několik důvodů. Tím prvním je problém, k němuž jsme náchylní 
mnozí - prostý šovinismus. Další důvody závisí na historických a filozo-
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fických vztazích, které jsou vědě vlastní. Tyto různé důvody jsou složitě 
provázány, ale pokusme se je rozplést. 

Oddanost 
Lidé, kteří věnují svůj život něčemu ušlechtilému, jsou tomu často horli
vě oddáni. Například rektor školy může veškeré své úsilí zasvětit rozvoji 
své školy, protože vzdělávání lidí je úctyhodná služba. Kariéra armádního 
důstojníka přispěje k rozvoji jeho odvětví služby, protože obrana země je 
chvályhodný cíl. Někdy však věrnost určité instituci vyvolává střet zájmů 
s účelem, jemuž daná instituce slouží. Důstojník může hnát své jednotky 
do boje, aby si vojsko mohlo připsat vítězství, přestože by možná bylo 
moudřejší vyslat k prvnímu úderu letectvo. Rektor může přesvědčit člena 
Kongresu za svůj stát, aby vyhradil federální peníze na výstavbu nové 
budovy školy, přestože jinde by tyto peníze mohly vzdělání posloužit 
lépe. 

Přírodní vědy představují ušlechtilou věc, která může zrodit horlivou 
oddanost. Cílem přírodních věd je objasňovat fyzický svět, což je velice 
významná činnost. Objasňováním součástí světa se však zabývají i jiné 
akademické disciplíny (především filozofie a teologie). Ačkoli tyto obory 
jdou většinou každý svou cestou, občas na sebe narazí. Někteří oddaní 
lidé pak postaví svůj obor před cíl, jemuž má sloužit. 

Názorný příklad vědního šovinismu lze najít v pěkné knize Roberta 
Shapira Origins: A Skeptic's Guide to the Creation of Life on Earth. Po 
velice čtivé a silně zdrcující kritice vědeckého zkoumání původu života 
Shapiro vyhlašuje svou neochvějnou věrnost - nikoli cíli „objasňování 
fyzického světa", nýbrž vědě: 

Jednoho dne se může stát, že všechny rozumné chemické pokusy prová
děné s cílem objevit pravděpodobný původ života definitivně ztroskotají. 
Nové geologické důkazy navíc mohou ukázat na náhlý vznik života na 
zemi. A konečně možná prozkoumáme celý vesmír a nikde nenajdeme 
žádné stopy života ani procesu, který by k živou vedl. V takovém případě 
se možná někteří vědci rozhodnou začít hledat odpověď v náboženství. 
Jiní se však - a já budu mezi nimi - budou snažit vytřídit zbývající méně 
pravděpodobná vysvětlení, v naději, že vybereme jedno, které přesto bude 
pravděpodobnější než ostatní. 
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Shapiro pak odvážně říká, že situace v tuto chvíli nevypadá tak ponuře, 
čímž značně protiřečí všemu, co až dosud napsal. Ponechává si jistotu, 
že nikdy nenastane čas, kdy všechny experimenty „definitivně ztroskota
jí", tak jako nikdy nepřijde chvíle, kdy bude existence lochneské obludy 
naprosto vyloučena. A doba, kdy vesmír bude plně prozkoumán, je bez
pečně daleko. 

Nestranný pozorovatel by si mohl pomyslet, že kdyby neuspěla žádná 
z nejpravděpodobnějších vědeckých hypotéz, vyvstala by nutnost nějaké
ho zásadně odlišného vysvětlení. Konec konců je pravda, že vznik života 
byl historickou událostí - nikoli jako například snaha o nalezení způsobu, 
jak léčit rakovinu, kde se věda může snažit, dokud neuspěje. Možná 
k vzniku života prostě nedošlo nepřímými chemickými reakcemi, jak 
doufá Shapiro. Konstatování účelného uspořádání však pro aktivního 
účastníka hledání může být hluboce neuspokojivé. Myšlenka, že by po
znání mechanismů použitých při vytváření života mohlo být navždy mimo 
jejich dosah, je pro mnoho vědců přirozeně frustrující. Nicméně si musí
me dávat pozor, abychom nedovolili, že by nám nechuť k určité teorii 
znemožnila nezaujaté porozumění údajům. 

Věrnost vůči instituci je chvályhodná, ale pouhá loajalita není argu
ment. Celkem vzato je vliv vědeckého šovinismu na teorie o vývoji života 
důležitý sociologický jev, jímž je třeba se zabývat, ale jeho intelektuální 
význam pro téma účelného uspořádání podle záměru inteligentního čini
tele je v konečném důsledku nulový. 

Poučení z historie 

Druhým důvodem, proč se věda zdráhá vypořádat se slonem, má svůj 
původ v dějinách. Od doby, kdy byla Darwinova vývojová teorie poprvé 
předložena, se kvůli ní střetávají někteří vědci s některými teology. Přes
tože si mnozí vědci a teologové mysleli, že darwinovskou evoluci bude 
možné poměrně snadno smířit se základními přesvědčeními většiny nábo
ženství, publicity se vždy dostávalo konfliktu. Tón byl definitivně určen 
pravděpodobně tehdy, když asi rok po vydání Darwinovy původní knihy 
anglikánský biskup Samuel Wilberforce diskutoval s Thomasem Henrym 
Huxleym, přírodovědcem a silným zastáncem evoluce. Uvádělo se, že 
biskup - dobrý teolog, ale chabý biolog - ukončil svou řeč otázkou: 
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„Rád bych věděl, jestli Huxley hlásá svůj původ z opice skrz svého dě
dečka, nebo babičku." Huxley si zamumlal něco jako: „Hospodin mi ho 
dal do rukou," a přednesl posluchačům a biskupovi erudovanou přednáš
ku z biologie. Na konci svého výstupu Huxley prohlásil, že neví, zda je 
s opicemi spřízněn skrze svého dědečka, nebo babičku, ale že raději bude 
pocházet z lidoopů, než aby jako člověk vlastnil dar rozumu a používal 
ho tak, jako to toho dne dělal biskup. Dámy omdlévaly, vědci jásali a no
vináři spěchali otisknout titulek: „Válka mezi vědou a teologií". 

V Americe obecné vnímání vztahu mezi vědou a teologií ovlivnil Sco-
pesův případ. Roku 1925 John Scopes, učitel biologie na střední škole 
v městečku Dayton ve státě Tennessee, oznámil, že půjde dobrovolně do 
vězení za to, že porušuje do té doby neuplatňovaný zákon svého státu, 
který zakazoval vyučování evoluce. Působení význačného právníka Cla-
rence Darrowa v roli obhájce a trojnásobného neúspěšného kandidáta na 
prezidentský úřad Williama Janningse Bryana jako žalobce zaručilo me
diální cirkus, který následoval. Přestože Scopesův tým u soudu prohrál, 
jeho odsouzení bylo z formálních důvodů zrušeno. Důležitější ovšem je, 
že publicita tohoto případu nastolila tón antagonismu mezi náboženstvím 
a vědou. 

Scopesův případ a debata mezi Huxleym a Wilberforcem se odehrály 
už dávno, ale konflikt přiživují i nedávnější události. V posledních něko
lika desetiletích skupiny, které z náboženských důvodů zastávají názor, 
že země je relativně mladá (řádově deset tisíc let), usilují o to, aby toto 
jejich stanovisko bylo jejich dětem vštěpováno i ve státních školách. So
ciologické a politické faktory, které tu hrají svou roli, jsou dosti složité 
- jde o potenciálně výbušnou směs takových témat, jako je náboženská 
svoboda, rodičovská práva, dohled státu nad školstvím a jednotlivý stát 
versus federální práva - a jejich emotivní náboj je ještě zvyšován tím, že 
se zde bojuje o děti. 

Vzhledem k tomu, že stáří země lze odvodit z fyzikálních měření, 
mnozí vědci přirozeně získali pocit, že náboženské skupiny pronikly na 
jejich pole působnosti, a začali je volat k zodpovědnosti. Když tyto sku
piny předložily fyzikální důkazy, které podle jejich názoru hovořily ve 
prospěch mladé země, vědci je umlčeli jako nekompetentní a zaujaté. 
Vášně planuly na obou stranách a narostlo mnoho zlé vůle. Část této zlé 
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vůle dostala podobu instituce; například před více než deseti lety - kdy 
několik amerických států vydalo určité zákony příznivé vůči kreacionismu 
- bylo založeno Národní středisko pro vědecké vzdělávání, aby bylo 
možné zaútočit na kreacionisty, kdykoli se pokusí ovlivňovat politiku 
státního školství. 

Tyto konflikty doznívají dodnes. Roku 1990 časopis Scientific Ameri
can požádal autora vědeckých statí Forresta Mimse, aby napsal několik 
článků pro rubriku „Vědec-amatér" tohoto časopisu. „Vědec-amatér" se 
zabývá takovými tématy, jako je měření délky blesků, výstavba přenos
ných slunečních observatoří a výroba domácího seismometru pro sledo
vání pohybů země - zábavnými projekty pro ty, jejichž koníčkem je 
věda. Dohoda zněla, že pokud se redaktorům a čtenářům budou jeho 
články líbit, bude Mims přijat jako stálý dopisovatel. Všechny zkušební 
články dopadly dobře, ale když Mims přijel do New Yorku na závěrečný 
pohovor, zeptali se ho, zda věří v evoluci. Mims odpověděl, že ne a že 
věří v biblickou zprávu o stvoření. 

Časopis ho odmítl přijmout. Scientific American se bál, že kdyby se 
jedním z jeho zaměstnanců stal kreacionista, poškodilo by to jeho pověst 
mezi vědci, přestože Mims měl pro tuto práci všechny předpoklady 
a o evoluci psát nehodlal. Není pochyb o tom, že redaktorům časopisu 
proběhly hlavou scény z filmu Inherit the Wind (česky uváděného pod 
názvem Kdo seje vítr - pozn. překl.), volně natočeného na motivy Sco-
pesova případu, a televizní zprávy o bojích mezi kreacionisty a jejich 
politickými odpůrci. Tyto široce publikované minikonflikty, jako je Mim-
sova aféra, sice přímo nikterak nesouvisí s intelektuálními otázkami 
ohledně vzniku života na zemi, ale přilévají olej do ohně historického 
konfliktu mezi vědou a náboženstvím a přesvědčují mnoho lidí o tom, že 
je nutné patřit buď do jednoho tábora, nebo do druhého. 

Historické události, v nichž se vědci střetávají s náboženskými skupi
nami, jsou skutečné a vyvolávají skutečné emocionální reakce. Vzbuzují 
u mnoha lidí, vedených dobrými úmysly, představu, že mezi oběma stra
nami je nutno zachovávat demilitarizované pásmo, kde není dovoleno 
žádné bratření se. Avšak podobně jako tomu je u vědeckého šovinismu, 
důležitost historických střetů pro skutečné vědecké pochopení vývoje ži
vota je v podstatě nulová. Nejsem tak naivní, abych doufal, že na hod-
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nocení biochemických objevů žádné stíny dějin nedopadají, ale do maxi
mální možné míry by tomu tak mělo být. 

Filozofické argumenty, které se snaží odvrátit závěr o účelném uspořá
dání podle záměru inteligentního činitele, jsou na rozdíl od šovinistických 
a historických argumentů podstatné; zabývají se danou problematikou na 
intelektuální, a nikoli pouze emocionální rovině. Jde tu o několik různých 
filozofických otázek. Podívejme se na ně. 

Pravidlo 
Richard Dickerson je přední biochemik, zvolený člen elitní Národní 
akademie věd Spojených států amerických, který se specializuje na rent
genový krystalografický výzkum bílkovin a DNA. Spolu s dalšími pra
covníky ve své laboratoři významně přispěli k našemu poznání struktury 
molekul života. Není nejvýznačnější vědec ve Spojených státech a jeho 
přínos nedosahuje nejvyššího lesku, ale v mnoha směrech je vzorem od
daného vědce. Je člověkem, jehož odborné působení a výsledky mají před 
očima tisíce postgraduálních studentů, když dnem a nocí pracují v labo
ratoři a sní o tom, až i oni budou uznávanými členy vědecké obce. 

Dickersonovy publikované názory pěkně vystihují pohled mnoha vědců 
na svět náboženství. Před několika lety Dickerson napsal krátkou esej, 
shrnující jeho názory na vědu tváří v tvář náboženství, a uveřejnil ji 
v Journal of Molecular Evolution (sekulární vědecký časopis) a kromě 
toho v Perspectives on Science and Christian Faith (časopis vydávaný 
Americkým vědeckým sdružením, což je organizace vědců, kteří jsou 
zároveň evangelikálními křesťany). Můžeme tedy celkem s jistotou před
pokládat, že Dickerson svými poznámkami nemířil pouze k lidem, kteří 
již sdíleli jeho představy - upřímně se snažil lidem protichůdných názorů 
předložit, co sám považoval za rozumná a přesvědčivá stanoviska. Díky 
svému souznění s pohledem většiny vědců na vědu může Dickersonova 
esej posloužit jako odrazový můstek pro úvahy, nakolik teorie účelného 
uspořádání podle záměru inteligentního činitele zapadá do vědy: 

Věda je v podstatě hra. Je to hra s jedním hlavním a určujícím pravidlem: 

Pravidlo č. 1: Dívejme se, jak dalece a v jakém rozsahu můžeme vysvětlit 
chování fyzického a materiálního světa z hlediska čistě fyzických a mate
riálních příčin, aniž bychom se dovolávali na nadpřirozeno. 
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Akceschopná věda nezaujímá žádné stanovisko ohledně existence či ne
existence nadpřirozena; pouze požaduje, aby tento faktor nebyl uplatňován 
ve vědeckých vysvětleních. Vypočítávání zázraků vykonaných za zvlášt
ním účelem jako vysvětlení je určitou formou intelektuálního „podvádě
ní". Šachista klidně může uprostřed turnaje fyzicky odstranit soupeřova 
krále z šachovnice. Tím by se však nestal vítězem, protože by nedodržel 
pravidla. Běžec může být v pokušení zkrátit si trať přes hřiště uvnitř ovál
né dráhy, aby cílovou čáru překročil dříve než jeho rychlejší kolega. Ne
udělá to však, protože by tím nezvítězil podle pravidel dané disciplíny2 

Pokusme se Dickersonovo pravidlo parafrázovat následujícím způsobem: 
Věda se musí dovolávat pouze přirozených příčin a při vysvětlování od
kazovat pouze na přírodní zákony. Tato formulace objasňuje, co vyplývá 
z výrazu „dívejme se, jak dalece". 

Dickerson tedy ve své eseji neříká, že vědecké důkazy prokázaly, že 
nadpřirozeno nikdy nemělo na přírodu žádný vliv (ti, kdo si dělají starosti 
s definicí nadpřirozena, si zde mohou dosadit výraz „vyšší inteligence"). 
Spíše tvrdí, že věda by se ho zásadně neměla dovolávat. Z toho jasně 
vyplývá, že se ho nemáme dovolávat, ať již je skutečné nebo ne. Pro naše 
hodnocení jeho argumentace je významné, že Dickerson je členem Ame
rického vědeckého sdružení, a tudíž věří v Boha. Nemá žádný předem 
daný důvod myslet si, že nad přírodou nic neexistuje, ale domnívá se, že 
není dobré, aby věda nabízela nadpřirozeno jako vysvětlení nějakého při
rozeného dění. 

(Mimochodem, vědci, kteří věří v Boha nebo v existenci něčeho nad 
přírodou, jsou mnohem běžnější, než jak to obvykle vykreslují sdělovací 
prostředky - není důvod si myslet, že údaj, který uvádí, že 90 procent 
americké populace věří v Boha, se u vědců nějak výrazně liší. Ken Mil-
ler, jehož argumentaci na základě nedokonalosti přírody jsem rozebíral 
v minulé kapitole, je podobně jako já římský katolík a ve svých veřej
ných vystoupeních poukazuje na to, že víra v evoluci je docela dobře 
slučitelná s jeho náboženskými názory. Souhlasím s ním, že jsou slučitel
né. Tato slučitelnost nebo neslučitelnost však nikterak nepřispívá k vy
řešení otázky, zda je darwinovská teorie o evoluci biochemických 
systémů pravdivá.) 
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Je důležité si všimnout, že Dickersonův argument není sám o sobě 
vědecký - nebyl objeven při nějakém pokusu v latoratoři; není výsledkem 
smíchání chemikálií ve zkumavce; není ověřitelnou hypotézou. Spíše jde 
o filozofickou argumentaci. Možná to je dobrá filozofie, možná ne. Po
dívejme se na ni podrobněji. 

Většinu lidí by překvapilo, kdyby se dozvěděli, že „věda je vpodstatě 
hra". Daňoví poplatníci, kteří financují vědu celkovou částkou několika 
desítek miliard dolarů ročně, by jistě byli překvapeni. Pravděpodobně si 
myslí, že své peníze vynakládají na hledání způsobů léčby rakoviny, 
AIDS a srdečních onemocnění. Občané znepokojení nemocemi, které je 
sužují nebo které je mohou postihnout ve stáří, chtějí, aby věda byla 
schopna vyléčit nemoc, a nikoli aby si hrála hru, která nikterak nesouvisí 
s realitou. Pochybuji, že Darwin, Newton nebo Einstein vnímali vědu 
tímto způsobem. Velikáni vědy byli vedeni touhou poznávat skutečný svět 
a někteří (jako například Galileo) za své poznání zaplatili vysokou cenu. 
Přírodovědecké učebnice nepředkládají studentům vědu jako hru, nýbrž 
jako ušlechtilé hledání pravdy. Většina lidí, od obyčejných daňových po
platníků až po přední vědce, nechápe vědu jako hru, ale spíš jako aktivní 
snahu formulovat pravdivé výroky o fyzickém světě. 

Tvrzení, že věda je hra, neobstojí ani při zběžném pohledu. Nikdo by 
tento postoj vážně nezastával dlouho, kdyby musel čelit jeho zpochybňo
vání. Sám Richard Dickerson by své prohlášení pravděpodobně rychle 
stáhl zpět, kdyby ho musel hájit před skeptickými posluchači. Je jasné, 
že Dickerson má na mysli něco jiného. Možná chce říci, že věda podobně 
jako hry představuje činnost vázanou určitými pravidly. I jiné seriózní 
činnosti, jako například soudní přelíčení a politické kampaně, mají určitá 
pravidla. Má je také věda? Pokud ano, o jaká pravidla jde? 

Zaměřme se na druhou z těchto otázek. Dickerson zmiňuje pouze jed
no pravidlo - to, které vyřazuje nadpřirozeno. Kde ho našel? Je zapsáno 
v nějaké učebnici? Lze ho najít ve statutech vědeckých společností? Ne, 
samozřejmě že ne. I kdybyste prostudovali všechny učebnice, které se 
používají při výuce přírodních věd na všech větších amerických univer
zitách, žádné „hlavní a určující pravidlo" byste v nich nenašli. A nenašli 
byste tam ani žádná jiná obecná pravidla, která by předepisovala, jak se 
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má věda provozovat (kromě bezpečnostních pravidel, nabádání k pocti
vosti a podobně). 

Přesto si položme otázku, co nám Dickersonovo pravidlo přináší. Říká 
nám, na jaká témata věda nestačí? Poskytuje nám vodítka pro odlišování 
vědy od pseudovědy? Formuluje definici vědy? Odpověď na všechny tyto 
otázky je záporná. Před několika lety byl v jednom prestižním vědeckém 
časopise uveřejněn článek jednoho nositele Nobelovy ceny; tento článek 
z hlediska evolučních reprodukčních metod rozebíral uvažování lidí, kteří 
se vzdají možnosti mít děti, aby mohli pomáhat druhým (jako například 
matka Tereza). Takováto „věda" Dickersonovo pravidlo neporušuje. 
Dickersonovo „hlavní a určující pravidlo" by spokojeně tolerovalo freno-
logii (snahu o rozpoznání inteligence a charakteru lidí podle tvaru jejich 
lebky), provozovanou v devatenáctém století, která již byla dávno zpo
chybněna. Jeho pravidlo nám nic neříká o legitimitě marxismu a freu-
dismu jakožto „vědeckého zkoumání" dějin a mysli. Toto pravidlo nám 
nepomáhá předem stanovit, zda nemocným pomůže, když jim nasadíme 
pijavice nebo když jim pustíme žilou, aby jim klesla teplota. Zdá se tedy, 
že podle Dickersonova pravidla si na označení „věda" může činit nárok 
mnoho věcí, pokud se odvolávají pouze na materiální síly, jakkoli neurči
té a těžko postižitelné. 

Ve skutečnosti se Dickersonovo pravidlo podobá spíše profesionálnímu 
aforismu - jako je například zásada, že „zákazník má vždycky pravdu". 
Vyjadřuje, podle čeho staří pofesionálové žili a co považují za funkční, 
a shrnuje určitou moudrost, kterou chtějí předat mladší generaci pra
covníků v daném oboru. V pozadí Dickersonova pravidla jsou mlhavé 
představy Vikingů, kteří připisovali hromy a blesky působení bohů, a ša
manů, kteří se snažili vyhánět z nemocných zlé duchy. Blíže k moderní 
vědě jsou vzpomínky na Isaaca Newtona, který sám předpokládal, že Bůh 
čas od času zasahuje do sluneční soustavy, aby ji stabilizoval. Panuje zde 
obava, že kdybychom některé jevy začali vysvětlovat zásahy nadpřiroze
na, vymklo by se nám to z rukou a pomocí nadpřirozena by se pak často 
objasňovaly mnohé jevy, které ve skutečnosti mají přirozené vysvětlení. 
Je to opodstatněná obava? 

Chování lidských bytostí nikdo předvídat nemůže, ale zdá se mi, že 
obava z přílišného výskytu nadpřirozena ve vědě je silně přehnaná. Kdy-
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by ke mně do pracovny přišel postgraduální student, kterého vedu, a řekl 
mi, že jeho bakteriální kulturu zabil anděl smrti, moc bych mu nevěřil. 
Není pravděpodobné, že by časopis Journal of Biological Chemistry otev
řel novou rubriku věnovanou duchovnímu řízení činnosti enzymů. Věda 
za posledních pět set let poznala, že svět velkou většinu času funguje se 
značnou pravidelností a že většinu fyzikálních jevů lze objasnit prostými 
zákony a předvídatelným chováním. Historici vědy zůrazňují, že věda se 
zrodila z náboženské kultury - ve středověké Evropě - jejíž náboženské 
tradice počítaly se vztahovým Bohem, který stvořil vztahový a pochopi
telný svět, vázaný určitými zákony. Věda i náboženství očekávají, že 
svět se bude téměř vždy otáčet podle pevně daného gravitačního zákona. 

Jsou tu samozřejmě také výjimky. Někdy je nutné k vysvětlení určité
ho jevu použít ojedinělé historické události. Zkameněliny nám ukazují, 
že asi před 60 miliony let během geologicky krátkého období vymřeli 
všichni dinosauři. Podle jedné teorie, předkládané jako vysvětlení, se teh
dy se zemí srazil velký meteor, čímž se vysoko do atmosféry dostala 
mračna prachu a odumřelo mnoho rostlin, takže se narušil potravní řetě
zec. Ve prospěch této hypotézy hovoří některé nepřímé důkazy - v hor
ninách z tohoto období se nacházejí vrstvy iridia, které se na zemi 
vyskytuje zřídka, ale v meteorech častěji. Tuto hypotézu přijímá mnoho 
vědců. Přesto se nikde neprojevila tendence objasňovat pomocí meteorů 
i všechny možné další jevy. Nikdo neříká, že meteory způsobily vznik 
Velkého kaňonu nebo vymření koní v Severní Americe. Nikdo neříká, že 
příčinou astmatu je prach z drobných, neviditelných meteoritů nebo že 
meteority vyvolávají tornáda. Hypotéza o vlivu meteoru na vyhynutí di
nosaurů byla zhodnocena na základě fyzikálních důkazů souvisejících 
s danou historickou událostí. Máme všechny důvody očekávat, že i ve 
všech ostatních případech, kdy se historické události budou vysvětlovat 
pomocí meteorů, budou důkazy pečlivě hodnoceny. 

Podobně je nutné případ od případu hodnotit i hypotézy o vlivu inte
ligentního činitele na vývoj života. Jak jsme uvedli v 9. kapitole, u ně
kterých biochemických systémů jsou důkazy jasně výmluvné, u jiných 
nezjistitelné. Pokud vědec předloží teorii o vlivu inteligentního činitele 
u nějakého dalšího jevu, pak je na něm, aby své tvrzení podepřel pozo-
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rovatelnými důkazy. Vědecká obec není tak křehká, aby se její zdravý 
skepticismus proměnil v naivní důvěřivost. 

Další obava, která možná stojí v pozadí Dickersonovy eseje, souvisí 
s „vědeckou metodou". Hypotéza, pečlivé prověřování, opakovatelnost 
- to vše vědě dobře slouží. Jak ale můžeme prověřit inteligentního tvůr
ce? Je možné nějakého tvůrce vložit do zkumavky? Samozřejmě že ne. 
Stejně tak však nemůžeme dát do zkumavky vyhynulé společné předky. 
Poblém spočívá v tom, že kdykoli se věda snaží objasnit nějakou ojedi
nělou historickou událost, pečlivé prověřování a opakovatelnost z pocho
pitelných důvodů nelze uplatnit. Věda může být schopna zkoumat pohyb 
dnešních komet a prověřovat Newtonovy zákony pohybu, které popisují, 
jak se tyto komety pohybují. Věda ale nikdy nebude moci sledovat kome
tu, která se před mnoha miliony údajně srazila se zemí. Může však po
zorovat přetrvávající účinky této srážky na dnešní zemi. Podobně může 
věda vidět vliv, který má daný tvůrce na život. 

Nakonec bych chtěl k argumentaci Richarda Dickersona říci, že i když 
to jistě neměl v úmyslu, vede nás k ustrašenosti. Snaží se vědu omezit na 
jedny a tytéž postupy, přičemž znemožňuje jakékoliv zásadně odlišné ob
jasnění. Snaží se uložit realitu do úhledné krabičky, ale svět se do krabice 
uložit nedá. Počátek světa a vývoj života jsou základní fyzické konstruk
ce, díky nimž pak vzniklo nepřeberné množství vědomých činitelů. Ne
máme žádný předem daný důvod myslet si, že tyto nejzákladnější jevy je 
nutno vysvětlovat stejně jako ostatní jevy v přírodě. Věda není hra a věd
ci by měli jít po stopách fyzikálních důkazů, ať vedou kamkoli, bez se
bemenších umělých zábran. 

Krotitelé duchů 

Čtvrtý a nejsilnější důvod, proč se věda zdráhá přijmout teorii účelného 
uspořádání podle záměru inteligentního činitele, také vychází z filozofic
kých úvah. Mnozí lidé, včetně mnoha významných a uznávaných vědců, 
prostě nechtějí, aby nad přírodou něco existovalo. Nechtějí, aby přírodu 
ovlivňovala nějaká nadpřirozená bytost, i kdyby toto její působení bylo 
jen krátké a naprosto konstruktivní. Jinými slovy, podobně jako kreacio-
nisté prosazující teorii mladé země i oni vnášejí do své vědy apriorní 
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oddanost, která vymezuje, jaká vysvětlení ohledně fyzického světa budou 
přijímat. Někdy to vede k poněkud zvláštnímu chování. 

Ještě asi před sedmdesáti lety si většina vědců myslela, že vesmír je 
svým věkem a velikostí nekonečný. Tento názor zastávali někteří řečtí 
filozofové ve starověku i různé náboženské skupiny a ti, kteří se domní
vali, že nic nad přírodou neexistuje. Naproti tomu judaismus a potom 
křesťanství se domnívaly, že svět byl stvořen v čase a že není věčný. 
Protože staří Židé mezi sebou neměli mnoho vědců, nesnažili se předklá
dat důkazy o konečnosti světa a přední středověký teolog Tomáš Akvin-
ský říkal, že jen skrze víru lze vědět, že svět měl počátek. Čas však kráčí 
dál. V první polovině dvacátého století Einstein objevil, že jeho obecná 
teorie relativity předvídá nestabilní vesmír - takový, který se bude buď 
rozpínat nebo smršťovat, ale nezůstane neměnný. Einstein měl k takové
mu světu silnou nechuť, a tak do svých rovnic zapracoval „korekční fak
tor", aby výsledkem mohla být předpověď neměnného, věčného vesmíru, 
což později označil jako největší chybu své vědecké dráhy. 

Jak to často slýcháme od rodičů a učitelů, lež má krátké nohy. Krátce 
nato astronom Edwin Hubble pozoroval, že kamkoli na obloze zamířil 
svým dalekohledem, zdálo se, jako by se hvězdy vzdalovaly od země. 
(Ve skutečnosti neviděl pohyb hvězd. Spíše na jejich pohyb usuzoval zje
vu označovaného jako „Dopplerův posun", při němž hvězdy, které se 
vzdalují od pozorovatele, vyzařují světlo poněkud delší vlnové délky -
čím rychleji se pohybují, tím více se vlnová délka změní.) Navíc rychlost, 
kterou se hvězdy vzdalovaly, byla úměrná jejich vzdálenosti od země. To 
byl první důkaz získaný na základě pozorování, který vypovídal o tom, 
že Einsteinovy nepřikrášlené rovnice předpovídaly rozpínání vesmíru 
správně. A nejen raketoví odborníci (ačkoli i těch už bylo mnoho) si pak 
mohli odvodit, jak toto rozpínání působilo v minulosti, a dospět k závě
ru, že v určité době byla všechna hmota vesmíru nahromaděna ve velice 
malém prostoru. To byl začátek hypotézy velkého třesku. 

Pro mnohé byl velký třesk zatížen náznaky nadpřirozené události -
stvoření, začátku světa. Přední fyzik A. S. Eddington pravděpodobně ho
vořil za mnohé, když vyjádřil svůj naprostý odpor k této myšlence: 

Z filozofického hlediska mě představa náhlého začátku nynějšího řádu pří
rody odpuzuje, a myslím, že mnohé další také. A i ti, kteří by přivítali 
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důkaz o zásahu Stvořitele, pravděpodobně vezmou v úvahu, že pouhé uve
dení do pohybu v nějaké vzdálené době nepředstavuje vztah mezi Bohem 
a jeho světem, který by skutečně uspokojoval mysl člověka. 

Nicméně i přes své náboženské důsledky byla hypotéza velkého třesku 
vědeckou teorií, která přirozeně vyplývala z pozorování, a nikoli z po
svátných spisů či transcendentálních vidění. Většina fyziků teorii velkého 
třesku přijala a upravila podle ní své výzkumné programy. Některým se 
podobně jako dříve Einsteinovi nelíbily její mimovědecké důsledky, 
a proto začali hledat alternativní řešení. 

V polovině dvacátého století prosazoval astronom Fred Hoyle další 
teorii vesmíru, označovanou jako teorii stálého vytváření nové hmoty. 
Hoyle předpokládal, že vesmír je nekonečný a věčný, ale také připouštěl, 
že se rozpíná. Protože vesmír, který by se rozpínal nekonečně dlouhé 
období, by se stal nekonečně řídkým, i kdyby na počátku bylo nekonečné 
množství hmoty, Hoyle musel vysvětlit, proč je náš současný svět poměr
ně hustý. Tento přední vědec předložil teorii, že ve vnějším vesmíru ne
přetržitě vzniká nová hmota, a to rychlostí asi jeden atom vodíku na 
kilometr krychlový za rok. V tomto okamžiku je třeba zdůraznit, že Hoy
le předpokládal vytvoření vodíku z ničeho a bez příčiny. Hmota jednodu
še vznikala požadovaným tempem. Proč tuto teorii předkládal, když pro 
ni neměl žádné důkazy založené na pozorování? Ukazuje se, že Hoyle se 
podobně jako Eddington domníval, že teorie velkého třesku příliš silně 
vypovídá o nadpřirozenu, a tuto vyhlídku považoval za krajně odpu
divou. 

Hoylova teorie stálého vytváření nové hmoty měla vždy potíže s ob
jasňováním mnoha důkazů založených na astronomickém pozorování. 
V 60. letech tuto teorii konečně sprovodili ze světa astronomové Penzias 
a Wilson svým pozorováním reliktního záření. Viděli, že mikrovlny bom
bardují zemi z každého směru a s překvapivě stejnoměrnou intenzitou. 
Předpokládalo se, že toto reliktní záření je nepřímým výsledkem velkého 
třesku. Pozorování reliktního záření bylo a dodnes je považováno za 
hlavní chloubu teorie velkého třesku. 

Nelze popřít, že teorie velkého třesku je nesmírně plodným fyzikálním 
modelem vesmíru, a že i když zbývá zodpovědět řadu nelehkých otázek 
(jako tomu je v základní vědě vždy), tento model podepírají údaje získané 
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z pozorování. Vědci jako Einstein, Eddington a Hoyle se ve snaze ubrá
nit se vědecké teorii, která přirozeně vyplývala z údajů, uchýlili k při
krášlování a překrucování, protože si mysleli, že budou muset přijmout 
nepříjemné filozofické nebo teologické závěry. Nemuseli - měli i jiné 
alternativy. 

Nestavte kolem mě plot 
Úspěch modelu velkého třesku s jeho náboženskými důsledky nikterak 
nesouvisí. Zdálo se, že odpovídá židovsko-křesťanskému dogmatu o po
čátku světa; zdálo se, že je v rozporu s jinými náboženstvími, která věří, 
že svět je věčný. Tato teorie se však opírá o údaje z pozorování - rozpí
nání vesmíru - a neodvolává se na posvátné texty či mystické zkušenosti 
světců. Tento model vyplynul přímo z důkazů založených na pozorování; 
nebyl přizpůsoben podle Prokrustova lože náboženského dogmatu. 

Také bychom si však měli všimnout, že teorie velkého třesku sice je 
vůči náboženskému hledisku přátelská, ale nikomu tento názor nevnucuje. 
Od nikoho se nežádá, aby pomocí logiky pouze na základě vědeckých 
pozorování a teorií dospěl k nějakému konkrétnímu nadpřirozenému zá
věru. To je vidět už na Einsteinově a Hoylově snaze předložit alternativní 
modely, které by odpovídaly údajům z pozorování a zároveň by se vy
hnuly nepříjemné představě počátku světa. Když byla teorie stálého vy
tváření nové hmoty konečně zpochybněna, objevily se další teorie, které 
se chtěly zbavit filozofických nepříjemností spojených s absolutním za
čátkem. Nejpopulánější alternativou byla představa cyklického vesmíru, 
jehož rozpínání, které začalo velkým třeskem, se nakonec zpomalí a vli
vem gravitační síly se všechna hmota opět zhroutí v rámci „velkého kra
chu". Poté může dojít k dalšímu velkému třesku, přičemž nekonečné 
opakování tohoto cyklu vysvětluje přírodu, která je v čase nekonečná. Je 
zajímavé (i když z vědeckého hlediska nepodstatné), že představa cyklic
kého světa by byla slučitelná s mnoha náboženstvími, včetně víry starých 
Egypťanů, Aztéků a Indiánů. 

Zdá se, že v dnešní fyzice již představa cyklického světa není v oblibě. 
Bylo pozorováno nedostatečné množství hmoty, která by mohla způsobit 
budoucí gravitační kolaps - a i kdyby taková hmota existovala, výpočty 
ukazují, že následné cykly by se stále prodlužovaly a nakonec by se svět 
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úplně přestal smršťovat. I v případě zpochybnění této možnosti jsou 
k dispozici další hypotézy s cílem otupit ostří teorie velkého třesku. Pod
le jedné teorie z nedávnější doby je vlastní vesmír mnohem větší než ten, 
který pozorujeme, a část světa, kterou vidíme, je pouze „bublinou" ne
konečného vesmíru. A fyzik Stephen Hawking přišel s myšlenkou, že 
svět je sice konečný, ale neměl by počátek, pokud by skutečně existovalo 
to, co ve svých matematických rovnicích označuje „imaginární čas". Pod
le další teorie existuje nekonečně mnoho světů a vesmír, v němž se na
cházíme, náhodou má úzce vymezené podmínky nutné k životu. Tato 
myšlenka byla popularizována pod názvem „antropický princip". Antro-
pický princip vpodstatě říká, že existuje velmi mnoho (či nekonečně mno
ho) světů s různými fyzikálními zákony a že jen v těch, které mají 
podmínky vhodné pro život, život skutečně vznikne, možná včetně vědo
mých pozorovatelů. Snad tedy někde existují miliardy pustých světů, za
tímco my žijeme v ještě dalším, protože má fyzikální vlastnosti, které 
jsou s životem slučitelné. 

Antropický princip zaráží větší lidí jako holý nesmysl, pravděpodobně 
proto, že dost dobře nevědí, kam by všechny ty světy umístili. Ten, kdo 
se i nadále odmítá dovolávat nadpřirozena, však má k dispozici ještě další 
teorie. V kvantové fyzice existuje názor, že mikroskopické entity ozna
čované jako „virtuální částice" mohou vznikat tím, že si vypůjčí energii 
ze svého okolí (označovaného jako „vakuum", což je poněkud matoucí, 
i když ve fyzice se toto slovo nepoužívá ve významu „nic"). Někteří 
fyzici tuto teorii poněkud rozvinuli a přišli s myšlenkou, že takto jedno
duše vznikly i celé světy, a to nikoli z nějakého okolí, nýbrž absolutně 
z ničeho - říkají tomu „kvantová fluktuace z nebytí v bytí" - a bez pří
činy. Ukazuje to, jak se někteří vědci naučili myslet ve velkém ve srov
nání s dobou, kdy Fred Hoyle skromě předpokládal občasné a ničím 
nezapříčiněné vytvoření atomů vodíku. 

Na podporu představy bublinových světů, imaginárního času či miliard 
antropických světů nebyl učiněn žádný pokus. Ve skutečnosti se zdá, že 
žádný experiment by je zjistit v podstatě ani nemohl. Vzhledem k tomu, 
že je ani jejich účinky nelze pozorovat, představují jen metafyzické pos
tuláty, které nejsou o nic přístupnější experimentálnímu zkoumání než 

262 

Co nám černá skříňka říká? / Věda, filozofie, náboženství 

nepochybně nadpřirozená bytost. Nikterak vědě neprospívají. Slouží jen 
jako nouzový průlez z nadpřirozena. 

Hlavní myšlenkou výše uvedeného pojednání je, že i když se hypotéza 
velkého třesku může na první pohled jevit jako opěrný bod pro určitou 
náboženskou představu, žádná vědecké teorie nikomu nemůže na základě 
pouhé logiky vnutit víru v nějaké náboženské dogma. Pro vysvětlení ves
míru tedy člověk může postulovat nepozorovatelné, jako například teorii 
o existenci nekonečně mnoha světů a teorii, že ten náš je jen bublinou ve 
větším vesmíru. Nebo lze chovat naději, že teorie, které dnes vypadají 
jako nepřijatelné, jako například teorie stálého vytváření nové hmoty ne
bo teorie oscilujícího světa, možná zítra - po provedení nových výpočtů 
a měření - budou vypadat přijatelně. Nebo lze jednoduše opustit princip 
příčinné souvislosti, jak je tomu v teoriích, které předpokládají, že svět 
začal existovat bez příčiny. Mnoho dalších lidí může tyto myšlenky ne
brat vážně, nicméně nejsou v rozporu s důkazy založenými na pozo
rování. 

Mimozemšťané a cestovatelé v čase 

Říkat, že svět začal existovat při velkém třesku, je jedna věc, avšak říkat, 
že život byl uspořádán podle záměru nějakého inteligentního činitele, je 
něco jiného. Výraz velký třesk sám o sobě vzbuzuje pouze představy vý
buchu, a nikoli nutně nějaké osoby. Výraz účelné uspořádání podle zá
měru inteligentního činitele se jeví jako naléhavější a rychle vyvolává 
otázky, kdo tímto činitelem mohl být. Nechají se lidé s filozofickými 
závazky namířenými proti nadpřirozenu zahnat touto teorií do slepé ulič
ky? Ne. Lidská představivost je přiliš silná. 

Sir Francis H. C. Crick je po všech stránkách chytrý člověk. Před více 
než čtyřiceti lety jako postgraduální student na cambridgeské univerzitě 
spolu s Jamesem Watsonem na základě údajů získaných z rentgenové 
krystalografie odvodili dvoušroubovicovou strukturu DNA, což byl 
úspěch, za který později obdrželi Nobelovu cenu. Crick pak přispěl k ob
jasnění genetického kódu a předložil provokativní pojmové otázky ohled
ně fungování mozku. I ve svých více než sedmdesáti letech posunuje vědu 
dále a rychleji, než to většina z nás bude zvládat na vrcholu našich sil. 
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Francis Crick se také domnívá, že život na zemi mohl začít poté, co 
sem mimozemšťané vyslali raketu obsahující zárodečné buňky, jimiž 
„oseli" zemi. A tato jeho myšlenka v žádném případě nezahálí; Crick ji 
poprvé předložil spolu s chemikem Leslie Orgelem roku 1973 v článku 
nazvaném „Directed Panspermia" (Řízená panspermie), který vyšel v od
borném vědeckém časopise Icarus. O deset let později Crick napsal knihu 
Life Itself (Sám život), v níž tuto teorii formuluje znovu; a v interview 
z roku 1992 v časopise Scientific American, pořízeném v předvečer vy
dání jeho nejnovější knihy, Crick opětovně potvrdil, že tuto teorii pova
žuje za rozumnou. 

Hlavním důvodem, proč se Crick hlásí k tomuto neortodoxnímu názo
ru, je to, že neřízený vznik života považuje za fakticky nepřekonatelnou 
překážku, ale chce přirozené vysvětlení. Pro nás je nyní zajímavá úloha, 
kterou Crick připisuje mimozemšťanům, o nichž se domnívá, že vyslali 
na zem vesmírné bakterie. Se stejným množstvím důkazů by však mohl 
tvrdit, že mimozemšťané ve skutečnosti sestrojili nezjednodušitelně složi
té biochemické systémy života, který sem poslali, a že také vymysleli 
nezjednodušitelně složité systémy, které se vyvinuly později. Jediný roz
díl tu spočívá v přechodu k teorii, že mimozemšťané sestrojili život, za
tímco Crick původně uvažoval o tom, že ho sem pouze poslali. Říci, že 
civilizace schopná posílat rakety na jiné planety také mohla sestrojit ži
vot, však nepředstavuje příliš velký skok - zejména pokud tato civilizace 
nikdy nebyla pozorována. Mohli bychom poukázat na to, že k sestrojení 
života není nutně zapotřebí nadpřirozených schopností; spíše je k tomu 
potřeba velké množství inteligence. Jestliže dnešní postgraduální student 
v pozemské laboratoři dokáže naplánovat a vytvořit umělou bílkovinu, 
která může vázat kyslík, pak nám z logického hlediska nic nebrání myslet 
si, že vyspělá civilizace jiného světa mohla vytvořit úplně novou umělou 
buňku. 

V tomto scénáři zůstává bez odpovědi otázka, kdo vytvořil tvůrce -
jak vznikl život úplně na počátku? Je teď filozofický naturalista v pasti? 
Nikoli. Otázku vytvoření tvůrce lze odsunout stranou několika způsoby. 
Lze ji odrazit poukazem na nepozorované entity: možná je původní život 
úplně jiný než my a skládá se z pohybujících se elektrických polí nebo 
plynů; možná k jeho zachování není zapotřebí nezjednodušitelně složitých 

264 

Co nám černá skříňka říká? / Věda, filozofie, náboženství 

struktur. Další možností je cestování v čase, o němž v posledních letech 
s plnou vážností hovoří různí odborníci v oblasti fyziky. Scientific Ame
rican ve svém březnovém čísle z roku 1994 informoval své čtenáře 
o tom, že 

zdaleka není logickou absurditou... teoretická možnost výletu do svého 
dřívějšího života, protože je nevyhnutelným důsledkem základních fyzi
kálních zákonitostí. 

Možná tedy biochemici budou v budoucnosti posílat na ranou zemi buň
ky, které budou obsahovat informace pro vytvoření nezjednodušitelně slo
žitých struktur, které pozorujeme dnes. V tomto scénáři mohou být lidé 
svými vlastními mimozemšťany, svou vlastní vyspělou civilizací. Samo
zřejmě že cestování v čase vede k zjevným paradoxům (kdy například 
vnuci postřílejí své dědečky, ještě než se dědečkům narodí potomci, ale 
alespoň někteří fyzici jsou ochotni je přijmout. Většina lidí bude podobně 
jako já považovat tyto scénáře za zcela neuspokojivé, ale pro ty, kdo se 
chtějí vyhnout nepříjemným teologickým důsledkům, jsou k dispozici. 

Richard Dawkins ve své knize The Blind Watchmaker svým čtenářům 
říká, že i kdyby jim zamávala socha Panny Marie, neměli by docházet 
k závěru, že byli svědky zázraku. Možná se jen všechny atomy tvořící 
paži sochy náhodou v jednom okamžiku pohnuly týmž směrem - samo
zřejmě je tento jev málo pravděpodobný, ale dojít by k němu mohlo. 
Většina lidí, kteří by viděli, jak socha ožila, by Dawkinsovi řekla, že 
mezi nebem a zemí je toho víc, než co si jeho filozofie dokáže představit, 
ale k vstupu do anglikánské církve by ho nutit nemohli. 

Žít a nechat žít 

A ani by se o to snažit neměli. Oddělenost vědeckých oborů od filozofie 
a náboženství je v pravém slova smyslu taková, jaká by měla být. Každý 
člověk má k dispozici údaje, které mu zprostředkovávají jeho smysly, 
a obvykle se na těchto údajích může shodnout i s dalšími lidmi. Lidé 
různých filozofických a teologických směrů se do značné míry mohou 
shodnout také na vědeckých teoriích, jako je například teorie gravitace, 
desková tektonika nebo evoluční teorie, jejichž pomocí si mohou třídit 
získané údaje (i kdyby tyto teorie byly v konečném důsledku chybné). 
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Naproti tomu základní filozofické principy, které usilují o popis skuteč
nosti, a náboženské zásady či jejich nedostatek, jež lze získat z filozofie 
a historické zkušenosti, si v podstatě vybírá jedinec sám. Člověk musí 
mít svobodu k hledání dobrého, pravdivého a krásného. 

Neochota poskytnout druhým prostor pro jejich základní názory a pře
svědčení vede znovu a znovu ke katastrofě. Netolerance se neprojevuje 
tím, když si myslím, že jsem našel pravdu. Dochází k ní jedině tehdy, 
když si myslím, že se mnou kvůli této pravdě musí všichni souhlasit. 
Richard Dawkins napsal, že každý, kdo popírá evoluci, je buď „nevzdě
laný, hloupý nebo duševně chorý (či zlomyslný - ale o tom bych raději 
neuvažoval)". Od označení někoho jako zlomyslného není daleko k ná
silným opatřením s cílem učinit této zlomyslnosti přítrž. John Maddox, 
redaktor časopisu Nature, ve svém časopisu napsal, že „se možná blíží 
doba, kdy provozování náboženství bude nutno považovat za protivědec-
ké". Filozof Daniel Dennett ve své nedávno vydané knize Darwin's 
Dangerous Idea (Darwinova nebezpečná myšlenka) přirovnává nábožen
ské věřící - 90 procent obyvatelstva Spojených států - k divé zvěři, kte
rou je třeba pozavírat do klecí, a říká, že rodičům by se mělo bránit 
(zřejmě pomocí nátlaku) v tom, aby své děti špatně informovali o prav-
divosti evoluce, o níž je sám zcela přesvědčen.12 To není recept na to, 
jak doma zajistit klid. Snažit se někoho o něčem přesvědčit polemikou je 
jedna věc, ale vyvíjet na ty, kdo s vámi nesouhlasí, nátlak je něco docela 
jiného. Vzhledem k tomu, jak výrazně se posunuje váha vědeckých dů
kazů, bychom na to měli pamatovat obzvláště pozorně. Richard Dawkins 
řekl, že Darwin lidem umožnil být „intelektuálně naplněnými ateisty".13 

Selhání Darwinovy teorie na molekulární úrovni možná způsobí, že už se 
nebude cítit tak naplněný, ale nikdo by se ho neměl snažit zadržet v jeho 
hledání. 

Vědecká obec má ve svých řadách mnoho vynikajících vědců, kteří si 
myslí, že existuje něco nad přírodou, a mnoho vynikajících vědců, kteří 
jsou přesvědčeni o opaku. Jak se tedy věda „oficiálně" postaví k otázce 
identity tvůrce? Bude se v učebnicích biochemie muset výslovně psát, že 
„to udělal Bůh"? Ne. Otázku identity tvůrce věda prostě řešit nebude. 
Dějiny vědy jsou plné případů, kdy se základní, ale obtížné otázky od
souvaly stranou. Například Newton odmítl vysvětlit, co vyvolává gravi-
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taci, Darwin nepředložil vysvětlení vzniku vidění nebo života, Maxwell 
po zpochybnění éteru odmítl specifikovat médium světelného vlnění 
a kosmologové obecně opomíjejí otázku, co způsobilo Velký třesk. 
I když je existence účelného uspořádání v biochemii buňky snadno vidi
telná, identifikace tvůrce vědeckými metodami může být nesmírně obtíž
ná. Stejně tak mohl Newton snadno pozorovat přitažlivost, ale určit její 
příčinu bylo otázkou vzdálené budoucnosti. Když je některá otázka pro 
vědu v dané době příliš obtížná, lze na ni s klidným svědomím zapome
nout a mezitím se věnovat jiným, snadněji řešitelným problémům. Pokud 
se o její zodpovězení chtějí zatím pokusit filozofie a teologie, my vědci 
bychom jim měli popřát hodně zdaru, ale zároveň bychom si měli vyhra
dit právo vstoupit do jejich rozhovoru, jakmile k němu věda bude mít víc 
co dodat. 

Stále podivnější 
Zdráhání vědy přijmout závěr o účelném uspořádání podle záměru inte
ligentního činitele, jehož pravdivost prokázala svým dlouhým a nároč
ným úsilím, nemá žádný ospravedlnitelný základ. Vědecký šovinismus 
je pochopitelná pohnutka, ale neměl by mít prostor při řešení vážných 
intelektuálních otázek. Historie šarvátek mezi náboženstvím a vědou je 
politováníhodná a zapříčinila negativní pocity na všech stranách. Zdědě
ný hněv však není základem pro vědecké soudy. Filozofický argument 
(vyslovovaný některými teisty), že věda by se měla vyhýbat teoriím, 
které narážejí na nadpřirozeno, představuje umělé omezování vědy. Je
jich obava, že nadpřirozená vysvětlení zaplaví vědu, je neopodstatněný. 
Kromě toho příklad teorie velkého třesku ukazuje, že vědecké teorie 
s důsledky týkajícími se nadpřirozena mohou být docela plodné. Filozo
fická oddanost některých lidí zásadě, že nic nadpřirozeného neexistuje, 
by neměla mít možnost bránit teorii, která přirozeně vyplývá z pozoro
vatelných vědeckých údajů. Právo těchto lidí vyhýbat se závěru o exist
enci nadpřirozena by mělo být úzkostlivě respektováno, ale jejich averze 
by neměla být směrodatná. 

Když se nyní blížíme ke konci této knihy, zůstáváme prakticky bez
branní před závěrem, který se jeví jako velice zvláštní - že život byl 
účelně uspořádán inteligentním činitelem. Svým způsobem však veškerý 
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vědecký pokrok za posledních několik set let směřoval k podivným závě
rům. Lidé až do středověku žili v přirozeném světě. Nehybná země byla 
středem všeho; slunce, měsíc a hvězdy nekonečně obíhaly kolem ní, aby 
jí ve dne a v noci poskytovaly světlo; lidé od starověku znali tytéž rost
liny a zvířata; králové panovali božským právem. Překvapení nebylo 
mnoho. 

Pak se objevila absurdní myšlenka, že se pohybuje i země a že se otáčí 
kolem své osy, zatímco obíhá slunce. Rotaci země nikdo necítil a nikdo 
ji neviděl. A přesto rotovala. Z našeho dnešního výhodného úhlu pohledu 
je těžké vůbec postihnout, jakého útoku na lidské smysly se dopustili 
Kopemik a Galileo; v podstatě říkali, že lidé se již nemají spoléhat ani 
na svědectví svých očí. 

A během let se situace stále zhoršovala. S objevem zkamenělin vyšlo 
najevo, že známí polní a lesní živočichové na zemi nebyli vždy a že svět 
obývali obrovští neznámí tvorové, kteří již nežijí. O něco později Darwin 
otřásl světem tvrzením, že známý rostlinný a živočišný život byl v prů
běhu lidsky nepředstavitelně dlouhé doby odvozen z bizarního, již zanik
lého života. Einstein nám řekl, že prostor je zakřivený a že čas je 
relativní. Moderní fyzika tvrdí, že pevné předměty jsou z velké části 
prostor, že elementární částice nemají přesně vymezené postavení a že 
svět měl počátek. 

Nyní se znepokojivými informacemi přichází věda, která zkoumá život 
na nejzákladnější rovině, moderní biochemie. Ukázalo se, že jednodu
chost, která měla tvořit základ života, je pouhým fantomem; místo ní se 
v buňce nacházejí nevýslovně složité a nezjednodušitelné systémy. Vý
sledný závěr, že život byl účelně uspořádán nějakou inteligentní bytostí, 
znamená pro nás, lidi dvacátého století, kteří si již dávno zvykli chápat 
život jako výsledek jednoduchých přírodních zákonů, obrovský šok. V ji
ných stoletích však lidé prožívali jiné šoky a nemáme důvod předpoklá
dat, že my takovýmto překvapením unikneme. Lidstvo přežilo, když se 
střed vesmíru posunul ze země někam za slunce, když se dějiny života 
prodloužily, aby se do nich vešli i dávno vyhynuli plazi, i to, když se 
ukázalo, že věčný vesmír je smrtelný. A my přežijeme otevření Darwi
novy černé skříňky. 

268 

Dodatek 

Chemie života 

Účelem tohoto dodatku je poskytnout zájemcům přehled biochemických 
zákonitostí, které jsou základem života. Pro pochopení argumentů uvede
ných v této knize není nutné dodatek číst, ale zasadí tyto argumenty do 
širšího rámce. Pohovořím zde o buňkách a stavbě několika hlavních tříd 
biomolekul - bílkovin a nukleových kyselin, přičemž stručně popíšu též 
lipidy a sacharidy. Pak se zaměřím na otázku, jak jsou vyjadřovány a pře
nášeny genetické informace. Na tak malém prostoru musí být popis samo
zřejmě jen letmý, a proto bych těm, koho mechanismy života zaujmou, 
chtěl doporučit, aby si v knihovně vypůjčili některou učebnici základů bio
chemie. Čeká tam na vás fascinující trpasličí svět. 

Buňky a membrány 
Lidské tělo se skládá ze stovek trilionů buněk. I jiní velcí živočichové 
a rostliny představují konglomeráty nesmírného množství buněk. Se sni
žující se velikostí organismu však klesá i počet buněk; například malý 
hlíst C. elegans obsahuje jen asi tisíc buněk. Cestou dolů po stupnici 
velikosti nakonec narazíme na jednobuněčné kmeny, jako jsou kvasinky 
a bakterie. Na nižší rovině už žádná forma nezávislého života neexistuje. 

Zkoumání stavby buňky ukazuje, proč je základní jednotkou života. 
Určujícím rysem buňky je membrána - chemická struktura, která oddě
luje vnitřek buňky od okolního světa. Díky ochraně, kterou jí membrána 
poskytuje, si v sobě buňka může zachovávat jiné podmínky, než jaké pře
vládají v okolním postředí. Například v sobě buňky mohou hromadit 
živiny, aby byly k dispozici pro výrobu energie, a mohou bránit odpla-
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vování nově vytvořených strukturních látek. Pokud by buňka membránu 
neměla, rychle by v ní ustaly nejrůznější metabolické reakce nutné k za
chování života. 

Buněčné membrány se skládají z amfifilických molekul, které se v ur
čitých směrech podobají mýdlům a čisticím prostředkům používaným 
v domácnosti. Slovo amfifilický pochází z řeckého slova, které znamená 
„miluje obojí"; amfifilická molekula tedy „miluje" dvě různá prostředí: 
olej a vodu. Svým tvarem se tyto molekuly zhruba podobají lízátku s dvě
ma dřívky, vyčnívajícími na stejné straně. Tato „dřívka" obvykle ob
sahují molekuly uhlovodíku (tvořené atomy uhlíku a vodíku) a podobně 
jako jiné uhlovodíky, jako například benzín, se moc dobře nemísí s vo
dou. Tato část molekuly má ráda olej. Označuje se jako hydrofobní, podle 
řeckého slova, které znamená „bojící se vody". Kulička lízátkové mole
kuly naproti tomu obsahuje chemickou skupinu, která se podobně jako 
stolní sůl nebo cukr ráda nachází ve vodě. Tyto oblasti se nazývají hyd-
rofilní („vodomilné"). Tyto dvě opačné části membrány jsou chemicky 
spojeny dohromady a jako siamská dvojčata musí navzdory svým nestej
norodým vlastnostem putovat společně. Jestliže však jedna část molekuly 
chce být ve vodě a druhá tam být nechce, kde se tato molekula usadí? 

Amfifilické molekuly své dilema řeší spojením s dalšími amfifilickými 
molekulami. Když se pospojuje velký počet těchto molekul, všechny hyd
rofobní ocásky se natěsnají k sobě a vytlačí veškerou vodu, zatímco hyd
rofilní hlavičky se vody dotýkají. Účinným způsobem, jak se ocásky 
mohou uchránit před vodou, aniž by vodomilným skupinám zabránili 
v přístupu k vodě, je vytvoření dvou plátů (obr. D-l), nazývaných lipi-
dová dvojvrstva. Kdyby však tyto dva pláty zůstaly ploché, uhlovodíky 
na jejich okrajích by zůstaly vystavené vodě. Proto se tyto pláty uzavírají, 
asi jako mýdlová bublina. 

Díky tomu, že prostředek membránové dvojvrstvy je olejnatý, mnoho 
molekul, které výrazně upřednostňují vodní prostředí (jako například soli 
a cukry) nemohou membránou proniknout. Máme zde tedy strukturu 
s uzavřeným vnitřkem, který se může lišit od okolního prostředí - první 
krok při vytváření buňky. 

Živý svět obsahuje dva zásadně odlišné typy buněk: eukaryontní, 
v nichž druhá membrána, lišící se od buněčné membrány, obklopuje jád-
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ro buňky, a prokaryontní, které tento rys nemají. Prokaryontní organis
my jsou vždy jednobuněčné a v mnoha směrech jsou jednodušší než eu
karyontní. 
Obrázek D-l 
Segment lipidové dvojvrstvy. 

Kromě buněčné membrány je na fotografiích prokaryot vidět jen několik 
dalších rysů. Jedním z nich je nukleoid, množství buněčné DNA (deo-
xyribonukleové kyseliny), pohodlně uložené uprostřed cytoplazmy (roz
pustného buněčného obsahu). Kromě membrány mají prokaryontní buňky 
ještě druhou strukturu, která je obklopuje, označovanou jako buněčná 
stěna. Na rozdíl od membrány buněčnou stěnu tvoří polysacharid, který 
je neohebný a volně propouští živiny a malé molekuly. Propůjčuje buňce 
mechanickou pevnost a chrání ji, aby se pod tlakem neprotrhla. Z mem
brány mnoha prokaryontních buněk vyčnívá několik struktur. Funkce vla-
sovitých pili je z velké části neznáma. Bakteriální bičík slouží k pohybu; 
bičíky rychle rotují jako vrtule, čímž posunují buňku určitým směrem. 

Druhou kategorii buněk tvoří eukaryota, z nichž se skládají všechny 
mnohobuněčné organismy a také některé jednobuněčné organismy, jako 
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například kvasinky. Eukaryontní buňky obsahují řadu menších prostorů, 
které jsou svými vlastními membránami odděleny od cytoplazmy; ozna
čují se jako organely, protože připomínají orgány, jež se nacházejí v těle 
živočichů. Organely eukaryontní buňce umožňují vykonávat specializova
né funkce ve specializovaných odděleních. 

První specializovanou organelou je jádro, které obsahuje DNA buňky. 
Membrána obklopující jádro je vysoce specializovaná struktura s velkými 
osmistěnnými otvory, zvanými jaderné póry. Tyto póry však nejsou ne
činné a fungují jako aktivní „strážní". Bez správného „hesla" tudy nemů
že projít žádná velká molekula (jako jsou bílkoviny či RNA). Molekuly, 
které patří do cytoplazmy, tak zůstávají vně jádra a obráceně. 

Cytoplazmu prostupuje řada dalších organel. Mitochondrie jsou „elek
trárny" buňky; specializují se na chemické reakce, při nichž se kaloricky 
nabité výživné molekuly mění v takovou podobu energie, kterou buňka 
může přímo použít. Mitochondrie mají dvě membrány. Řízené „spalová
ní" výživných molekul vyvolává rozdíl mezi kyselostí prostoru uzavře
ného vnitřní membránou a prostoru mezi vnitřní a vnější membránou. 
Řízený tok kyseliny mezi dvěma odděleními vyrábí energii, podobně jako 
tok vody přes přehradu vyrábí elektrickou energii. 

Lyzozomy jsou malé organely vázané jedinou membránou. V podstatě 
jde o měchýřky enzymů, jejichž úkolem je odbourávat molekuly, které 
již přestaly být užitečné. Molekuly, které mají být zpracovány v lyzozo-
mech, tam jsou dopravovány v malých, potažených váčcích (viz 5. ka
pitola). Kyselost v lyzozomu je sto až tisíckrát větší než v cytoplazmě. 
Vlivem zvýšené kyselosti se pevně zabalené bílkoviny otevřou a na tyto 
otevřené struktury pak mohou odbourávací enzymy snadno útočit. 

Endoplazmatické retikulum (ER) je rozsáhlý, zploštělý a spirálovitý 
membránový systém, který se dělí na dvě odlišné součásti: hrubé 
ER a hladké ER. Nerovnosti hrubého ER jsou způsobeny četnými ri-
bozómy, které jsou k němu připojeny; ribozómy představují buněčný me
chanismus, který syntetizuje bílkoviny. Hladké ER syntetizuje lipidy 
- mastné molekuly. Golgiho aparát (nazvaný podle Camilla Golgiho, kte
rý ho objevil) je sloupec vyrovnaných membrán, kde je upravováno mno
ho bílkovin vyrobených v ER. 

272 

Dodatky / Chemie života 

Buňky zdaleka nemusí mít kulovitý tvar (například buňka spermie) 
a může svůj tvar měnit podle změn prostředí. Tvar buňky zpevňuje cyto-
skelet, který, jak vyplývá z jeho názvu, funguje jako strukturní kostra 
buňky. Cytoskelet se skládá ze tří hlavních stavebních materiálů: mikro-
tubulů, mikrofilament a středních filament. Mikrotubuly vykonávají řadu 
funkcí. K těm patří vytváření mitotického vřeténka - zařízení, které při 
buněčném dělení vkládá do každé dceřinné buňky po jedné kopii každého 
z chromozomů. Mikrotubuly také tvoří páteř eukaryontních řasinek, které 
mohou podobně jako vesla pohybovat buňkou v jejím prostředí. A koneč
ně mohou mikrotubuly působit jako „železniční tratě", po nichž moleku
lové motory dopravují náklad do vzdálených míst buňky. Mikrofilamenta, 
tenčí než mikrotubuly, jsou z bílkoviny aktinu, který je také hlavní slož
kou svaloviny. Mikrofilamenta se navzájem zachycují a kloužou, čímž se 
stahují. Buňka tak získává tvar skládáním buněčné membrány na správ
ných místech. Střední filamenta, která jsou silnější než mikrofilamenta, 
ale tenčí než mikrotubuly, zdánlivě fungují jen jako strukturní podpěry 
(jako ocelové nosníky). Střední filamenta představují nejrozmanitější 
strukturu cytoskeletu. 

Výše popsané organely obsahují téměř všechny eukaryontní buňky. 
Rostlinné buňky však obsahují ještě několik dalších organel. Chloroplast 
je místem, kde dochází k fotosyntéze. Chloroplasty se v mnoha směrech 
podobají mitochondriím, protože i tam dochází k výrobě energie. Chlo
roplasty obsahují barvivo chlorofyl, který funguje jako anténa pro za
chycování světla. Světelná energie pak prochází nesmírně složitým 
molekulárním zařízením, které napříč membránami chloroplastu vytváří 
rozdíly v kyselosti. Rostlinné buňky také mají velký, průhledný prostor 
ohraničený membránou, jemuž se říká vakuola. Vakuola funguje jako ná
drž pro odpad, živiny a barviva a také plní určitou stavební roli. Vakuola 
zaujímá zhruba 90 procent objemu některých rostlinných buněk a je vy
stavena vysokému osmotickému tlaku. Tento tlak, působící na pevnou 
stěnu rostlinné buňky, buňku znehybňuje. 

Stavba bílkovin 
Výše popsané buňky a organely jsou sice podle běžných měřítek docela 
drobné, ale ve srovnání se stavebními látkami, z nichž se skládají, jsou 
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hodně veliké. Stavební látky buněk a vnitrobuněčných struktur se v ko
nečném důsledku skládají z atomů, spojených v molekuly. Chemická vaz
ba či kovalentní vazba se vytváří poté, co každý ze dvou atomů poskytne 
elektron, který pak mohou mezi sebou sdílet. Sdílením záporně nabitých 
elektronů atomy účinněji chrání své kladně nabité jádro. Molekula před
stavuje spojení dvou nebo více atomů kovalentní vazbou. 

V biologických molekulách se kupodivu nachází jen několik typů ato
mů. Téměř všechny biomolekuly jsou tvořeny atomy šesti prvků: uhlíku 
(C), kyslíku (O), dusíku (N), vodíku (H), fosforu (P) a síry (S). Některé 
další prvky (jako například chlór, sodík, vápník, draslík a železo) se 
v biologických systémech vyskytují jako ionty. (Ionty jsou elektricky na
bité částice, které se víceméně volně pohybují ve vodě.) 

Atomy C, H, O, N, P a S spolu mohou vytvářet vazby. Uhlík se může 
vázat až s čtyřmi různými atomy najednou a také biologický fosfor na 
sebe může vázat čtyři různé atomy (téměř vždy čtyři atomy kyslíku). 
Dusík může vytvářet tři vazby (ve zvláštních případech čtyři) a kyslík 
a síra mohou vytvářet vazby dvě. Vodík se může vázat jen s jedním ato
mem. Uhlík je mezi těmito prvky jedinečný tím, že může vytvářet stabilní 
vazby s jinými atomy uhlíku a vytvářet dlouhé řetězce. Protože uhlík 
uprostřed řetězce má využité jen dvě ze svých vazeb - jednu pro spojení 
s uhlíkem napravo a druhou po spojení s uhlíkem nalevo - může vytvořit 
ještě dvě další vazby. Jednu může využít například pro spojení s atomem 
dusíku a druhou třeba pro spojení s dalším řetězcem uhlíkových atomů. 

Množství molekul, které lze sestavit z uhlíku a dalších biologických 
prvků, je skutečně obrovské. Biologické systémy však nepoužívají mnoho 
zcela odlišných molekul. Spíše se vytváří omezený počet molekul, při
čemž velké „makromolekuly" života - jako například bílkoviny, nukleo-
vé kyseliny a polysacharidy - se sestavují různým spojováním molekul 
z tohoto omezeného souboru. Můžeme to přirovnat k vytváření nesmír
ného množství různých slov a vět z třiceti čtyř písmen abecedy. 

Stavební kameny bílkovin se nazývají aminokyseliny. Dvacet různých 
aminokyselin, z nichž se skládají v podstatě všechny bílkoviny mají spo
lečnou stavbu. Na levé straně molekuly je skupina obsahující dusík, zva
ná amin, a vpravo je k aminu centrálním atomem uhlíku připojena 
skupina kyseliny karboxylové (odtud název aminokyselina). Kromě atomu 
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vodíku je k centrálnímu uhlíku připojena ještě další skupina, označovaná 
jako postranní řetězec (obr. D-2). Boční řetězec se u různých typů ami
nokyselin liší. Právě postranní řetězec aminokyselině propůjčuje její kon
krétní charakter. 
Obrázek D-2 
(Nahoře) Čtyři aminokyseliny. Aminokyseliny se liší pouze svými postranními řetězci. (Do
le) Tyto čtyři aminokyseliny byly chemicky spojeny. Bílkoviny jsou dlouhé řetězce mnoha 
chemicky spojených aminokyselin. 

Aminokyseliny lze utřídit do několika kategorií. První skupina obsahuje 
uhlovodíkové postranní řetězce (postranní řetězce jen s atomy uhlíku 
a vodíku). Tyto postranní řetězce jsou olejnaté, jako například benzín, 
a spíše se vyhýbají kontaktu s molekulami vody. Další skupinu tvoří 
elektricky nabité aminokyseliny se třemi kladně a dvěma záporně nabitý
mi členy. Nabité postranní řetězce upřednostňují kontakt s vodou. Do 
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další skupiny patří polární aminokyseliny. Polární molekuly sice nejsou 
plně nabité, ale obsahují částečně nabité atomy. K tomu dochází, když 
jeden atom tlačí na elektrony silněji než jeho partner v chemické vazbě, 
čímž se k němu elektrony dostávají blíže. Atom se lvím podílem elektro
nů má poněkud zápornější náboj, zatímco atom s nedostatkem elektronů 
má částečně kladný náboj. Interakce mezi kladně a záporně nabitými ře
tězci a mezi částečně kladně a částečně záporně nabitými atomy polárních 
postranních řetězců mohou hrát významnou roli ve stavbě bílkovin. 

Při syntéze bílkovin se chemicky spojí dvě aminokyseliny, kdy ami-
noskupina jedné aminokyseliny reaguje s karboxylovou skupinou jiné 
aminokyseliny, čímž se vytváří nová skupina, označovaná jako peptidová 
vazba (obr. D-2). Nová molekula má na jednom konci stále ještě volnou 
aminoskupinu, takže se k ní může připojit další aminokyselina, když její 
aminový konec vytvoří další peptidovou vazbu. Tento proces se může 
neurčitou dobu opakovat, dokud se nevytvoří makromolekula, obsahující 
stovky či tisíce aminokyselinových „zbytků" (část, která zůstane po che
mické reakci spojující dvě aminokyseliny). Takové molekuly jsou známy 
jako polypeptidy či bílkoviny. 

Typická bílkovina obsahuje od padesáti až po zhruba tři tisíce amino
kyselinových zbytků. Aminokyselinová sekvence bílkoviny se označuje 
jako jeho primární struktura. Hotová bílkovina má na jednom konci ještě 
volnou aminoskupinu, zvanou N-koncový zbytek, a na druhém konci vol
ný karboxyl, označovaný jako C-koncový zbytek. Aminokyselinová sek
vence bílkoviny se běžně zapisuje od N-konce k C-konci. Atomům 
bílkoviny spojeným v řadě od konce N ke konci C se říká proteinová 
páteř; patří sem všechny atomy kromě těch, které tvoří postranní řetězce. 

Čerstvě vyrobená bílkovina neplave jako volně visící řetězec. Pozoru
hodným procesem se vpodstatě všechny biologické bílkoviny skládají 
v samostatné a velice přesné struktury (obr. D-3), které se u různých 
bílkovin mohou dosti lišit. Děje se to automaticky prostřednictvím růz
ných interakcí, kdy například kladně nabitý postranní řetězec přitahuje 
záporně nabitý postranní řetězec, dva hydrofobní postranní řetězce svým 
těsným spojením vytlačují vodu, velké postranní řetězce nejsou vpouštěny 
do malých prostorů apod. Na konci procesu skládání, který obvykle trvá 
od několika zlomků sekundy až po celou minutu, mohou být dva různé 
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proteiny složeny v struktury, jejichž přesnost a vzájemná různost odpo
vídá maticovému klíči a lupenkové pilce. A podobně jako tomu je u to
hoto nářadí, pokud je jejich tvar výrazně poškozen, přestávají plnit svou 
funkci. 

Když se bílkoviny skládají, není to, jako když v ruce zmačkáte kus 
provázku; skládání probíhá podle pravidel. Než se bílkovina složí, její 
polární atomy páteře - atomy kyslíku, dusíku a vodíku v každé peptidové 
vazbě - vytvářejí tak zvané vodíkové vazby s molekulami vody. Vodíková 
vazba vzniká, když se částečně záporně nabitý peptidový atom kyslíku 
nebo dusíku těsně spojí s částečně kladně nabitými vodíkovými atomy 
vody. Když se však bílkovina skládá, musí vytlačit všechnu (nebo téměř 
všechnu) vodu, aby se olejnaté postranní řetězce mohly účinně složit. 
Vzniká tak jeden problém: polární peptidové atomy si ve složené bílko
vině musí najít partnery s opačným nábojem, protože jinak se bílkovina 
nesbalí. 

Bílkoviny tento problém řeší dvojím způsobem. Za prvé, segmenty 
bílkoviny mohou vytvářet a-helix (či a-šroubovici). V této struktuře se 
proteinová páteř svine do spirály. Geometrie spirály působí, že atom kys
líku peptidové skupiny míří přímo k vodíku peptidové skupiny, která se 
v řetězci nachází o čtyři aminokyselinové zbytky zpět, a vytváří s ním 
vodíkovou vazbu (obr. D-3). Další zbytek vytváří vodíkovou vazbu s ná
sledujícím zbytkem o čtyři jednotky dál a tak podobně. Než šroubovicová 
struktura (ne však nutně proteinový řetězec) skončí, má a-helix obvykle 
asi tak pět až dvacet pět aminokyselinových zbytků, a-helix umožňuje, 
aby se bílkovina složila v kompaktním tvaru a dál vytvářela vodíkové 
vazby s peptidovými atomy. Druhá struktura, která umožňuje pravidelné 
vytváření vodíkových vazeb s peptidovými atomy, se nazývá skládaný list 
nebo b-hřeben. V této struktuře páteř bílkoviny stoupá a klesá, podobně 
jako sklady listu papíru, a peptidové atomy vyčnívají v pravém úhlu ke 
směru proteinového řetězce. Řetězec pak stáčí, vrací se a atomy kyslíku 
v peptidové skupině vracejícího se vlákna vytvářejí vodíkové vazby 
s peptidovou skupinou prvního vlákna. Podobně jako tomu je u a-šrou-
bovic, i skládané listy umožňují, aby polární atomy páteře vytvářely vo
díkové vazby. 
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Obrázek D-3 
Čtyři úrovně proteinové struktury. 

Copyright Irving Geis. Reprodukováno se svolením autora. 

a-helixy a fi-hřebeny jsou známy jako sekundární struktura proteinů. 
U typické bílkoviny se asi 40 až 50 procent jejích aminokyselinových 
zbytků podílí na stavbě šroubovic a listů. Ostatní zbytky se podílejí na 
tvorbě ohybů mezi částmi sekundární struktury nebo vytvářejí nepravidel
né struktury. Šroubovice a listy pak spolu tvoří ve většině případů kom
paktní kulovitou bílkovinu. Přesný způsob, jak dochází k balení prvků 
sekundární struktury, se nazývá terciární struktura (obr. D-3) proteinu. 
Hnací síla balení šroubovic a listů pochází z olejnaté povahy mnoha pro
teinových postranních řetězců. Podobně jako se olej odděluje od vody 
a vytváří svou vlastní vrstvu, dochází k těsnému spojení hydrofobních 
postranních řetězců, které tak uvnitř bílkoviny tvoří bezvodé pásmo. 
Vzpomeňme si však, že některé postranní řetězce bílkovin jsou buď po-

278 

Dodatky / Chemie života 

lární nebo mají určitý náboj a chtějí zůstat ve vodě. Vzorec olejnatých 
a polárních postranních řetězců v aminokyselinové sekvenci a potřeba, 
aby při skládání proteinového řetězce zůstaly hydrofobní skupiny uvnitř 
proteinu a aby většina hydrofilních skupin zůstala na vnější straně, po
skytují informace, podle nichž se konkrétní bílkovina složí v konkrétní 
strukturu. 

Specifičnosti skládání bílkovin napomáhá ještě další faktor. U všech 
sbalených bílkovin se některé polární postranní řetězce nutně skryjí či 
zanoří. Jestliže zanořené polární atomy nenajdou partnery pro vytvoření 
vodíkových vazeb, bílkovina ztrácí svou stabilitu. U většiny proteinů asi 
90 procent atomů skrytých polárních postranních řetězců vytváří impro
vizované vodíkové vazby s jinými postranními řetězci nebo s proteinovou 
„páteří". Skládání typické bílkoviny - s požadavky na uspořádání hydro
fobních a hydrofilních skupin a na tvorbu sítě vodíkových vazeb - lze 
přirovnat k trojrozměrné skládačce „puzzle". 

Často se velice specifickým způsobem spojí několik samostatných po-
lypeptidů a vytvoří složeninu, která funguje jako jeden celek. V těchto 
případech je zvykem hovořit o těchto sdružených polypeptidech jako 
o jedné bílkovině tvořené několika „podjednotkami". Například bílkovina 
hemoglobin, která přenáší kyslík, se skládá ze čtyř polypeptidů, přičemž 
bílkovina vzniklá jejich spojením je schopna vázat kyslík, což její jednot
livé složky nemohou. Tato funkční biologická bílkovina je tedy komple
xem čtyř polypeptidů. Specifické uspořádání samostatných polypeptidů 
v proteinu se označuje jako jeho kvartérní struktura (obr. D-3). 

Stavba nukleových kyselin 

Nukleové kyseliny jsou podobně jako bílkoviny polymery malého počtu 
stavebních kamenů, zvaných nukleotidy. Samotný nukleotid se skládá 
z několika částí. První částí je sacharid, buď ribóza (v RNA) nebo deo-
xyribóza (v DNA). K ribóze je připojena jedna ze čtyř bází, buď adenin 
(A), cytosin (C), guanin (G) nebo uracil (U). Pokud je daným sacharidem 
deoxyribóza, pak je U nahrazen podobnou bází, zvanou thymin (T); A, 
C a G se užívají i u deoxyribózy. K odlišné části sacharidového kruhu 
(k 5'-OH či „5'- koncové hydroxylové" skupině. Sachari do fosfátová 
část nukleotidu je obdobou páteře aminokyselin, zatímco báze je obdobou 
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aminokyselinového postranního řetězce. Jednotlivé nukleotidy se od sebe 
liší pouze svou bází. 

Dva nukleotidy se mohou chemicky spojit reakcí fosfátu jednoho nu
kleotidu s 3'-OH skupinou druhého nukleotidu (obr. D-4). Na jednom 
konci tak zůstává volná fosfátová skupina a na druhém je volná 3'-OH 
skupina, které mohou dále reagovat s dalšími nukleotidy. Opakováním 
tohoto procesu mohou vznikat opravdu velice dlouhé polynukleotidy. Bu
něčná RNA má zhruba sedmdesát až asi padesát tisíc nukleotidů za sebou. 
Jedna molekula DNA má několik tisíc až miliardů nukleotidů. Sekvence 
polynukleotidu se běžně zapisuje ve směru od 5'-konce k 3'-konci. 

Buněčné RNA se nacházejí v jednoduchých polynukleotidových řetěz
cích. Existuje několik biologických tříd RNA. První se nazývá mediá-
torová RNA (mRNA); příslušníci této třídy se vytvářejí věrným 
přepisováním genů DNA; genetická informace přenášená mRNA pak za
řízení na syntézu bílkovin čte jako pokyn pro výrobu proteinu. Druhý typ 
RNA se nazývá ribozomální RNA (rRNA). Polynukleotidy této třídy se 
spojují s velkým počtem různých proteinů a vytvářejí ribozóm, hlavní 
motor syntézy bílkovin. Poslední hlavní kategorie RNA se jmenuje trans
ferová RNA (tRNA). Členové této skupiny jsou poměrně malí, o délce 
sedmdesáti až devadesáti nukleotidů, a slouží jako „adaptéry" mezi 
mRNA a rostoucí bílkovinou, která je vyráběna působením ribozómu. 

Buněčná DNA se vyskytuje jako dvouvláknová molekula - jako dva 
propletené polynukleotidy (známá dvoušroubovice), které jsou pevně spo
jeny vodíkovými vazbami. Chceme-li pochopit důvod thoto uspořádání, 
musíme se podívat na strukturu bází nukleotidů (obr. D-4). Nukleotidy 
lze rozdělit do dvou kategorií: na puriny (A a G), které obsahují větší 
báze (složené ze dvou spojených kruhů), a na pyrimidiny (C a T), které 
mají jen jeden kruh. Když jsou A a T správně nasměrovány, mohou spo
lu vytvořit dvě vodíkové vazby, přičemž G může vytvořit tři vodíkové 
vazby s C. Kdekoli je v buňkách v jednom DNA vláknu G, je v druhém 
vláknu C a obráceně; a kdekoli je v jednom vláknu A je v druhém vlák
nu T a obráceně. O daných dvou vláknech se tedy říká, že jsou navzájem 
„komplementární". Aby dvě vlákna měla správnou orientaci pro tvorbu 
vodíkových vazeb, musí mířit opačným směrem: jedno musí od 5' k 3' 
mířit zleva doprava a druhé zprava doleva. DNA eukaryontních buněk se 
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skládá ze dvou komplementárních lineárních vláken, ale DNA mnoha 
bakterií se překvapivě skládá ze dvou komplementárních kruhových vlá
ken. 

Množství DNA v buňce se značně liší podle složitosti organismu. Bak
terie mají zhruba několik milionů nukleotidů DNA. Množství eukaryontní 
DNA se pohybuje od několika desítek milionů nukleotidů u hub až po 
několik set miliard u některých kvetoucích rostlin. Lidé pak mají kolem 
tří miliard nukleotidů. 

Lipidy a polysacharidy 

Dvě další velké kategorie biomolekul tvoří lipidy a polysacharidy. Poly
sacharidy jsou polymery molekul cukru nebo jejich deriváty a zastávají 
nejrůznější úlohy. Mohou sloužit jako stavební materiály, jako například 
celulóza v dřevnatých rostlinách a stromech, a jako zásobárna energie, 
jako například glykogen, který je skladován v játrech. Lipidy, na rozdíl 
od bílkovin, nukleových kyselin a polysacharidů, nejsou polymery vytvo
řené z jednotlivých stavebních kamenů; každá molekula lipidu musí být 
syntetizována z velice základních výchozích surovin. Lipidy nejsou mak
romolekuly, ale mohou se spojovat a vytvářet veliké struktury, jako na
příklad membrány. 

Transkripce 

DNA, skladiště genetických informací, je polynukleotid. Informace, kte
ré obsahuje, však buňce říkají, jak vyrábět polypeptidy - bílkoviny. Jak 
se tyto informace překládají z jednoho polymerového „jazyka" do druhé
ho? Krátce po objevu dvoušroubovicové struktury DNA fyzik George 
Gamow přišel s velice nechemickou myšlenkou, že genetické informace 
se skladují v zakódované podobě a že k jejich vyjádření je třeba dekódo
vat daný polynukleotid a přeložit zprávu do polypeptidového jazyka bíl
kovin.3 Ohledně konkrétní povahy kódu se sice mýlil, ale jeho intuice 
byla prorocká. 
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Obr. D-4 
Úsek DNA obsahující čtyři nukleotidy. 

Guanin 

Převzato z Conn, E. F., Stumpf, P. K., Breening, G. a Doi, R. H., Outlines of Biochemistry 
(1987), 5. vyd., John Wiley & Sons, New York, obr. 6.1. Použito se svolením. 
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Počátkem šedesátých let byl kód rozluštěn. Nositelé Nobelovy ceny 
Marshall Nirenberg, Severo Ochoa, H. Gobind Khorana a jejich spolu
pracovníci ukázali, že tři sousední nukleotidy v genetickém kódu odpoví
dají jedné aminokyselině (obr. D-5). Vzhledem k tomu, že ze čtyř bází 
lze vytvořit šedesát čtyři různých trojic, je tu k dispozici víc než dost 
permutací k zakódování všech dvaceti aminokyselin. Buňka využívá 
všechny možné „kodóny", složené ze tří bází, takže genetický kód je 
redundantní, což znamená, že k označení téže aminokyseliny může po
sloužit několik kodónů. Například ACU, ACC, ACA i ACG kódují 
aminokyselinu threonin. Většinu aminokyselin označují dva nebo více ko
dónů; několik jich však má jen jeden kodón. Aminokyseliny označuje 
celkem šedesát jedna kodónů z možných šedesáti čtyř; zbývající slouží 
jako „stop" kodóny. Když dekódovací zařízení narazí na jeden z těchto 
speciálních signálů, zastaví výrobu bílkoviny. 

Velký počet kroků potřebných k získání informace obsažené v DNA 
lze rozdělit na dvě pojmové skupiny, označované jako transkripce 
a translace. Stručně řečeno, při transkripci buňka vytváří RNA kopii ma
lé části své DNA (zvané gen), která kóduje bílkovinu; při translaci se 
k výrobě bílkoviny používají informace v RNA. 

Transkripce genu zahrnuje řadu rozhodnutí, z nichž první se týká otáz
ky, na kterém místě obrovského řetězce DNA začít. Počáteční pozice je 
obvykle naznačena několika speciálními sekvencemi DNA, označovanými 
jako „promotory". U prokaryontních buněk se ve vzdálenosti asi třicet 
pět nukleotidů před genem vyskytuje sekvence nukleotidů DNA (obvykle 
TCTTGACAT), nazývaná jako „oblast -35"; jiná sekvence (obvykle TA-
TAAT), zvaná „Pribnowův box", se vyskytuje pět až deset párových bází 
před počátečním místem transkripce. Eukaryontní buňky mají kromě po
dobných signálů ještě DNA sekvence označované jako „enhancery" (ze
silovače), vzdálené tisíce párových bází od místa začátku transkripce; 
enhancery mohou značně ovlivnit rychlost, jakou je gen přepisován. 

Transkripce začíná u eukaryontních buněk tím, že se na DNA naváže 
enzym zvaný RNA-polymeráza. RNA-polymeráza se skládá z pěti poly-
peptidových řetězců. Nejdříve se enzym váže volně a pohybuje se podél 
DNA jako autíčka na toboganu, dokud nenajde promotorovou oblast ge
nu. Když se tak stane, jedna z proteinových podjednotek, zvaná a, roz-
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poznává promotorovou sekvenci DNA. Jakmile RNA-polymeráza najde 
promotorovou sekvenci, odpluje, protože její úkol končí. Za nepřítom
nosti vytvoří RNA-polymeráza s DNA dosti pevnou vazbu a už se 
nemůže pohybovat volně. Nyní začíná její práce. RNA-polymeráza „roz
pouští" asi deset párových bází DNA a v této oblasti od sebe odděluje 
polynukleotidová vlákna DNA. To je nutné k tomu, aby RNA řetězec, 
který se vytvoří, mohl „přečíst" chemický vzor DNA podle spojení vo
díkovými vazbami. Polymeráza pak váže aktivovanou formu ribonukleo-
tidu, která je komplementární s první DNA bází, kde transkripce začíná. 
Dále váže druhý ribonukleotid, komplementární s druhou bází DNA. 
Obr. D-5 
Genetický kód 

UUU fenylalanin 

UUC 

UUA 

UUG 

CUU leucin 

CUC 

CUA 

CUG 

AUU 

AUC isoleucin 
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AUG methionin 
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GUC valin 

GUA 

GUG 
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UCC serin 
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UCG 

CCU prolin 

CCC 
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ACU 
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CAA glutain 

CAG 

AAU asparagin 

AAC 
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asparagová 
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CGC arginin 

CGA 

CGG 

AGU serin 

AGC 

AGA arfinin 

AGG 

GGU 

GGC glycin 

GGA 

GGG 

Jakmile jsou první dva správné ribonukleotidy sladěny s chemickým vzo
rem, RNA-polymeráza je chemicky spojí. Polymeráza pak postoupí 
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o jednu pozici chemického vzoru DNA dál, vlivem čehož vlákna DNA 
zůstávají oddělená. Na třetí pozici naváže odpovídajícím aktivovaným ri-
bonukleotidem a připojí je k narůstajícímu řetězci. Tyto kroky se velmi 
vysokou rychlostí, přibližně dvacet až padesát nukleotidů za sekundu, 
opakují po celé délce genu. 

Transkripce vyvolává jeden problém: pohyb polymerázy skrze splete
nou, šroubovicovou DNA působí přílišné napětí DNA před polymerá-
zou.4 Transkripce by se tak zpomalila nebo úplně zastavila, pokud by 
DNA nerozplétala jiná bílkovina, zvaná topoisomeráza. Dělá to pomocí 
složitého kroku - přestřihne jedno vlákno spletené DNA, protáhne druhé 
vlákno vzniklou mezerou a pak toto přerušení opět zacelí. 

Transkripce se zastavuje, když RNA-polymeráza narazí na zvláštní 
sekvenci DNA. U prokaryontních buněk to je palindromová oblast, ob
sahující zhruba šest až sedm dvojic bází GC, po nichž následuje stejně 
dlouhý úsek bohatý na dvojice bází AT. Některé, byť ne všechny, geny 
potřebují ještě bílkovinu zvanou p, která působí, že polymeráza odpadne 
od DNA. 

Genová regulace 
Typická bakteriální buňka obsahuje tisíce genů a typická savčí buňka jich 
obsahuje desetitisíce. Jak buňka pozná, kdy má transkribovat gen, a jak 
vybere konkrétní gen z těch tisíců, které má k dispozici? Problém „geno
vé regulace" je předmětem intenzivního výzkumu. Řada detailů už byla 
odhalena, ale mnohé zůstává nejasné. Jedním z nejjednodušších příkladů 
genové regulace je řízení životního cyklu bakteriofága X. Bakteriofágy 
- prokaryontní obdoby virů - jsou kousky DNA zabalené v proteinovém 
plášti. Aby mohly vzniknout jeho kopie, musí si bakteriofág najít vhod
nou bakteriální buňku, připojit se k ní a předat svou DNA hostiteli. DNA 
z fága je dosti malá, kóduje jen asi padesát genů. To nestačí k tomu, aby 
si fág mohl vytvořit své vlastní replikační zařízení, a tak se chytře zmocní 
mechanismu hostitele. Fág je tedy parazit, neschopný plně se o sebe po
starat. 

Když bakteriofág X napadne buňku, ta někdy vytvoří tolik kopií bak-
teriofágu X, že praskne. Toto se nazývá lytický cyklus. Jindy však bakte
riofág X vloží svou DNA do bakteriální DNA a ze dvou molekul vytvoří 
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jednu. Tam může l-DNA v klidu odpočívat, nechat se při dělení buňky 
replikovat spolu se zbytkem bakteriální DNA a čekat na svůj čas. To se 
nazývá lyzogenní cyklus. Když bakterie, třeba i o mnoho generací poz
ději, narazí na nějaký problém (způsobený například vysokými dávkami 
ultrafialového záření), l-DNA v bakterii přepne režim na lytický cyklus. 
Fág až teď vytvoří tisíce svých kopií, buňka praskne a nové bakteriofágy 
se vylejí ven. 

Co způsobí, že bakteriofág X přejde z lyzogenního cyklu na lytický? 
Když bakteriofágová DNA vstoupí do buňky, RNA-polymeráza se navá
že na transkripční promotor bakteriofága X. Jeden z prvních genů, které 
jsou vyjádřeny, kóduje enzym zvaný „integráza", který chemicky vkládá 
X-DNA do bakteriální DNA. Dělá to tak, že přestřihne kruhovou l-DNA 
na specifickém místě, jež má podobnou sekvenci jako úsek hostitelské 
DNA, kterou integráza také přestřihne. Oba vzniklé úseky DNA tak mají 
komplementární, „přilnavé" konce, které pak spolu vytvoří vodíkové 
vazby. Integrační enzym se potom k těmto úsekům DNA připojí. 

Další X-gen kóduje bílkovinu zvanou „represor". Represor se pevně 
váže na sekvenci X-DNA, kterou musí vázat RNA-polymeráza, aby mohl 
začít lytický cyklus. V přítomnosti X-represoru ji však RNA-polymeráza 
vázat nemůže, takže lytický cyklus je vypnut. Represor má k dispozici 
v podstatě tři vazebná místa - všechna v řadě. Na první místo se represor 
váže pevněji než na druhé a na třetím místě je vazba ještě slabší. Třetí 
místo se překrývá s promotorem pro gen, který kóduje samotný represor. 
Toto uspořádání umožňuje neustálou syntézu represoru, dokud se třetí 
místo nezaplní; v tomto bodě se syntéza zastavuje. Jestliže koncentrace 
represoru klesne na hladinu, kdy se oddělí od třetího místa, represorový 
gen je znovu uveden v činnost. 

Pomocí tohoto mechanismu X-represor reguluje svou vlastní tvorbu. 
Za přítomnosti určitých chemických látek, ultrafialového záření nebo ji
ných ničivých činitelů se však zapne gen pro enzym, jehož úkolem je ničit 
l-represor. Když je represor odstraněn z prvního místa, aktivuje se gen 
pro bílkovinu zvanou Cro. Tato bílkovina se pevně váže na třetí vazebné 
místo l-represoru, čímž ho navždy vyřadí z provozu, a uvede bakterio-
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fág do lytického cyklu. Všechny geny nutné k výrobě kopií l-DNA a je
jich balení do proteinových pouzder jsou nyní transkribovány. 

Řízení životního cyklu bakteriofága X je jedním z nejjednodušších pří
kladů genové regulace. U jiných genových systémů, zejména v eukary-
ontních buňkách, jsou do této regulace zapojeny desítky bílkovin. Má se 
však za to, že většina genů je řízena obdobnými systémy jako bakterio
fág X, s mechanismy zpětné vazby a řadou faktorů, jež se podílejí na 
rozhodování, zda se má daný gen uvést do chodu. 

Translace 
Jakmile se vytvoří mediátorová RNA, dalším úkolem je translace zprávy 
do bílkoviny. Tento proces lze nejlépe pochopit u prokaryontních buněk. 

Transkribovaná mRNA je vázána částicí zvanou ribozóm. Ribozómy 
jsou obrovské komplexy, tvořené dvaapadesáti samostatnými bílkovinami 
(z nichž některé se vyskytují v mnoha kopiích) a třemi úseky RNA o dél
ce 120, 1 542 a 2 904 nukleotidů. Ribozóm lze snadno rozštěpit na dva 
velké úseky, označované jako podjednotka 30S a podjednotka 50S.6 Je 
neuvěřitelné, že ribozóm se sestavuje sám. Experimenty ukázaly, že když 
se ribozómy rozloží na jednotlivé součástky, které se pak promíchají, za 
správných podmínek se tyto součástky samovolně opět složí v ribozómy. 

Ribozóm má podobný problém jako RNA-polymeráza: ribozóm si 
v mRNA musí najít bod, kde má začít translaci. U prokaryot je toto mís
to označeno oblastí zvanou Shine-Dalgarnova sekvence, která se nachází 
asi o deset nukleotidů výše než místo, kde má translace začít. K zahájení 
dochází u první následující sekvence AUG. (AUG kóduje aminokyselinu 
methionin.) U eukaryot iniciace obvykle začíná jednoduše u první AUG 
sekvence od 5'-konce mRNA. 

Ribozómy se samy o sobě nemohou vázat přímo na mRNA; k tomu je 
zapotřebí několik dalších faktorů. Prokaryontní buňky zde potřebují tři 
bílkoviny, zvané jako iniciační faktory: IF-1, IF-2 a IF-3. Translace za
číná tak, že IF-1 a IF-3 se navážou na ribozomální podjednotku 30S. 
Tento komplex se pak naváže (1) na již dříve vytvořený komplex mole
kuly tRNA, obsahující methionin a navázané na IF-2, a (2) na molekulu 
mRNA na iniciačním místě. Dále se na tento rostoucí komplex naváže 
ribozomální podjednotka 50S a způsobí, že od něho odpadnou IF-1, IF-2 
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a IF-3. U eukaryot se translace spouští podobnými kroky, ale iniciačních 
faktorů může být deset i více. 

Při dalším kroku do procesu vstupuje druhá molekula tRNA, spojená 
s bílkovinou označovanou jako elongační faktor Tu (EF-Tu); obsahuje od
povídající aminokyselinu a váže se na ribozóm. Mezi dvěma aminokyseli
nami na ribozómu se vytváří peptidická vazba. První molekula tRNA teď 
ztrácí svou aminokyselinu a dvě kovalentně navázané aminokyselinové 
zbytky se spojují s druhou molekulou tRNA. V tomto bodě se první tRNA 
odděluje od ribozómu, druhá tRNA směřuje k místu, které na ribozómu 
předtím zaujímala první tRNA, a ribozóm se po mRNA posunuje přesně 
o tři nukleotidy dolů. K tomuto přemístění je zapotřebí ještě jedné bílko
viny, označované jako EF-G, která zda plní dosud neznámou funkci. 

Tyto kroky se opakují, dokud ribozóm nedosáhne sekvence tří nukleo
tidů, která odpovídá stop-kodónu. Na stop-kodón se pak váže další bíl
kovina, zvaná uvolňovací faktor, která brání tomu, aby se sem dostal 
ribozóm. Uvolňovací fator navíc mění chování ribozómu. Místo aby po
uze seděl na mRNA a čekal, až se uvolňovací faktor pohne, ribozóm 
odstřihne dokončený polypeptidový řetězec od poslední molekuly tRNA, 
k níž je stále ještě připojen, a bílkovina volně vpluje do roztoku. Nečinný 
ribozóm se pak oddělí od mRNA, odpluje a může zahájit další kolo pro
teinové syntézy. 

Pro fungování translačního systému jsou nutné ještě další faktory, ale 
je jich příliš mnoho, než abychom se zde o nich mohli zmiňovat. Patří 
k nim enzmymy, které chemicky umísťují správnou aminokyselinu na 
správnou tRNA, různé mechanismy pro kontrolu správnosti translace, 
chemická energie v podobě aktivovaného nukleotidu GTP v každé fázi 
translace. I tento nástin však může čtenáři poskytnout určitou představu 
o vyjadřování genetických informací a o složitosti tohoto procesu. 

Replikace DNA 

V životě každé buňky jednou přijde čas, kdy začne pomýšlet na dělení. 
Jedním z hlavních úkolů při buněčném dělení je zajistit, aby genetické 
informace byly zkopírovány a předány v neporušeném stavu; zkoumání 
tohoto úkolu vědci věnují značné úsilí. 
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Roku 1957 Arthur Kornberg prokázal, že určitý enzym může polyme-
rizovat aktivované formy deoxynukleotidů za vzniku nové molekuly 
DNA, která je přesnou kopií jakékoli „matrice" DNA, kterou Kornberg 
vložil do reakční směsi. Tento enzym nazval DNA-polymeráza I (Pol I). 
Vědecká obec byla tímto zjištěním nadšena. Během let se však ukázalo, 
že základní úlohou Pol I není syntéza DNA při buněčném dělení, nýbrž 
oprava DNA, která byla poškozena tím, že byla vystavena ultrafialovému 
záření, chemickým mutagenům nebo jiným poruchám prostředí. Později 
byly objeveny ještě dvě další DNA-polymerázy, Pol II a Pol III. Role 
Pol II zůstává nejasná: mutující buňky, které tento enzym postrádají, ne
vykazují žádné pozorovatelné vady. Pol III byla identifikována jako hlav
ní enzym, který se podílí na replikaci DNA v prokaryontních buňkách. 

DNA-polymeráza III je v podstatě komplex sedmi různých podjedno-
tek, jejichž délka se pohybuje zhruba od 300 do 1 100 aminokyselinových 
zbytků. Vlastní chemické připojování nukleotidů provádí pouze jedna 
z těchto podjednotek; další podjednotky plní důležité pomocné funkce. 
Například polymerizující podjednotka má sklon po připojení pouhých de
seti až patnácti nukleotidů od matrice odpadnout. Kdyby k tomu v buňce 
docházelo, polymeráza by se musela stotisíckrát vrátit, než by replikace 
skončila, čímž by se celý proces nesmírně zpomalil. Úplná Pol III - se 
všemi sedmi podjednotkami - však neodpadne, dokud se nezkopíruje celá 
matrice DNA (která může být dlouhá více než milion párů bází). 

Je ironií, že kromě polymerizující schopnosti má Pol III ještě 3'=> 5'-
nukleasovou funkci. To znamená, že může štěpit polymerizovanou DNA 
na volné nukleotidy, přičemž začíná u volného 3'-konce a postupuje zpět
ně k 5'-konci. Proč umí polymeráza také štěpit DNA? Ukazuje se, že 
nukleázová aktivita Pol III je velice důležitá při zajišťování přesnosti pro
cesu kopírování. Dejme tomu, že by se do narůstajícího řetězce DNA za
členil chybný nukleotid. Nukleázová funkce Pol III umožňuje vrátit se 
o krok zpět a chybný, nepárový nukleotid odstranit. Správně spárované 
nukleotidy jsou vůči nukleasové činnosti odolné. Tato aktivita se nazývá 
„kontrola správnosti"; bez ní by se do kopírování DNA vloudilo tisíckrát 
víc chyb. 

Replikace DNA začíná v určité sekvenci DNA, známé jako „počátek 
replikace", a pokračuje podél rodičovské DNA oběma směry najednou. 
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Prvním úkolem během replikace je stejně jako při transkripci oddělení 
dvou vláken rodičovské DNA. To má na starosti bílkovina DnaA. Po 
oddělení vláken se na ně vážou dvě další bílkoviny, DnaB a DnaC. K na
růstající „bublině" otevřené DNA se pak přidávají ještě dvě bílkoviny: 
SSB (single strand binding protein = bílkovina, jež váže jediné vlákno), 
která zajišťuje, aby vlákna rodičovské DNA zůstala při kopírování oddě
lená; a gyráza, která rozplétáním vláken povoluje napětí vznikající prů
chodem komplexu dvouvláknovou DNA. 

V tomto bodě může DNA-polymeráza zahájit syntézu. Zde však vzni
ká několik problémů. DNA-polymeráza nemůže začít syntézu připojením 
dvou nukleotidů stejným způsobem, jako RNA-polymeráza začíná trans
kripci; DNA-enzym může nukleotidy přidávat jen na konec již existují
cího polynukleotidu. Buňka proto zaměstnává ještě další enzym, který na 
matrici DNA, na niž působí, vytváří krátký úsek RNA. Tento enzym 
může zahájit syntézu z dvou nukleotidů. Jakmile je řetězec RNA dlouhý 
asi deset nukleotidů, DNA-polymeráza může RNA použít jako „primér" 
a na jeho konec připojovat deoxynukleotidy. 

Druhý problém nastává při otvírání replikační „vidličky". Syntéza jed
noho vlákna nové DNA může probíhat bez obtíží; jde o vlákno, které 
polymeráza (podobně jako to dělají všechny ostatní) vytváří ve směru 
5' => 3' při čtení matrice ve směru 3' => 5'. Jak ale syntetizovat druhé 
vlákno? Kdyby to mělo probíhat přímo, polymeráza by musela číst mat
rici ve směru 5' => 3', a tudíž syntetizovat vlákno ve směru 3' => 5'. 
Přestože neexistuje žádný teoretický důvod, proč by to tak nemohlo být, 
žádná známá polymeráza ve směru 3' => 5' nesyntetizuje. Místo toho se 
po otevření úseku DNA vytvoří blízko vidličky RNA-primer a syntéza 
DNA postupuje zpětně od replikační vidličky, ve směru 5' => 3'. Dále 
musí syntéza tohoto „opožděného" vlákna čekat, dokud replikační vidlič
ka neotevře další úsek DNA; pak se musí vytvořit další RNA-primér 
a syntéza DNA postupuje zpět směrem k úseku syntetizovanému předtím. 
Potom je nutno odstranit RNA-priméry, mezery po nich zaplnit DNA 
a konce úseků DNA „přitisknout k sobě". K tomu je zapotřebí ještě ně
kolik dalších enzymů. 

290 

Dodatky / Chemie života 

Výše uvedený popis prokaryontní replikace DNA byl postupně odha
lován za nesmírného úsilí řady laboratoří. Replikace eukaryontní DNA 
je, jak se zdá, mnohem složitější, takže toho o ní víme mnohem méně. 
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1. Prokaryontní buňky lze rozdělit do dvou kategorií: archebakterie a eubakterie. Pro náš 

účel popisu vnitřní stavby buněk toto rozlišování nehraje žádnou roli. 

2. Protože buňky jsou tak malé, k jejich pozorování jsou třeba silné mikroskopy. Nejpod
robnější „obrázky" buněk lze získat elektronovým mikroskopem, v němž se pro osvětlení 
místo světla používají elektrony. 

3. Gamow, G. (1954) „Possible Relation Between Deoxyribonucleic Acid and Protein Struc-
ture", Nature, 173, 318; gamow, G. a Ycas, M. (1958) „The Cryptographic Theory in 
Biology", ed. H. P. Yockey, R. L. Platzman a H. Quastler, Pergamon Press, New York, 
str. 63-69. 

4. Tento problém lze pochopit na následujícím příkladu: Obtočte tkaničku od bot několikrát 
kolem druhé a požádejte někoho, aby oběma rukama pevně držel jejich konce. Nyní 
vezměte tužku, vložte ji mezi tkaničky u jedné ruky a tlačte tužku směrem k druhé ruce. 
Tkaničky před pohybující se tužkou pak budou svinuty těsněji. Tkaničky za tužkou bu
dou, užijeme-li výrazu z biochemického slangu, „rozpuštěné". 

5. Palindrom je slovo nebo věta, která se čte zpředu stejně jako odzadu, jako například slovo 
melem. V souvislosti s DNA palindrom znamená sekvenci nukleotidů, která se ve směru 
5' => 3' stejně na obou vláknech dvoušroubovice. 

6. Zkratka S představuje Svedbergovy jednotky, jimiž se vyjadřuje rychlost usazování částic 
v tekutině. 
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K sepsání této knihy výrazně přispěly rozhovory s mnoha lidmi. Tomu 
Bethellovi a Philu Johnsonovi děkuji za povzbuzení a za to, že mi jako 
vědci, který se většinu času pohybuje v laboratoři, ukázali, jak si počínat 
při psaní knihy. Jsem vděčný svému redaktorovi Bruče Nicholsovi, že 
knihu uchránil před přemírou odborných výrazů a že mi ukázal, jak uspo
řádat jednotlivé argumenty tak, aby byly snadno pochopitelné. Také bych 
rád poděkoval Del Ratzschovi a Paulu Nelsonovi, kteří mi pomohli 
podepřít argumentaci a co nejlépe se vyvarovat mnoha filozofických ná
strah. Díky patří též mým kolegyním z Lehigh University Lindě Lowe-
Krentzové a Lynne Cassimerisové za kontrolu odborných pasáží 
v příkladových kapitolách. Také oceňuji přínos, který mi poskytli Bili 
Dembski, Steve Meyer, Walter ReMine, Peter van Inwagen, Dean Keny-
on, Robin Collins a Jonathan Wells. Za dobré stránky této knihy vděčím 
jejich pomoci. Veškeré její nedostatky padají na mou hlavu. 

Jsem rád, že mám příležitost veřejně poděkovat své manželce Celeste 
za její neutuchající podporu a povzbuzení a za to, že sama nesla radostný, 
ale náročný úkol dohlížení na naše děti, zatímco jsem trávil večery a ví
kendy v klidu kanceláře a ťukal do klávesnice. Omlouvám se Grace, Be-
novi, Clare, Leovi, Rose a Vincentovi za výlety na hřiště, k nimž 
nedošlo, a za hry, které jsme si spolu nezahráli. To se teď změní. 
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Souhrn debat, které proběhly po uveřejnění knihy 

Kniha M. Behea Darwinova černá skříňka se v posledních letech stala 
v USA bestsellerem a byla již vydána v 10 jazycích (anglicky, francouz
sky, španělsky, holandsky, polsky, maďarsky, turecky, čínsky, japonsky 
a korejsky). Vyvolala velkou polemiku jak mezi vědci, tak i mezi laiky. 
Zabývala se jí řada známých časopisů, včetně Wall Street Journal, New 
York Times a Newsweek. Na jejich stránkách se objevily jednotlivé kri
tiky - kladné i záporné. Bylo by poměrně snadné vybrat z nich jednu 
nebo dvě a tvrdit, že Beheova kniha za nic nestojí, anebo že je skvělá. 
Redakce Boston Reviews2 tento jednoduchý postup nepoužila, místo toho 
v r. 1997 pozvala 12 význačných vědců, aby se k této knize vyjádřili. 
Pokusím se shrnout jejich diskusní příspěvky a dále uvedu názory někte
rých institucí a jednotlivců, kteří se k problematice obsažené v knize 
M. Behea vyjádřili způsobem, který se mi zdál zajímavý. 

Otázky evoluce v Boston Reviews 

Mezi těmi, kteří s M. Během nesouhlasí, jsou H. A. Orr, J. A. Coyne, 
R. F. Doolittle, M. Ruse a D. J. Futuyama, k sympatizujícím patří 
R. Di Silvestro, D. Berlinski, P. E. Johnson a J. A. Shapiro. Další účast
níci jako D. Dennet, R. Dawkins a R. Berwick se zabývali jinými prob-
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lemy; bylo pro mne překvapením, že R. Dawkins nevyužil příležitosti 
ke kritice knihy M. Behea. 

• Jedním z hlavních oponentů Beheovy knihy je H. Allen Orr, podle 
kterého kniha obsahuje chytré argumenty, je odborně na úrovni, ale její 
závěry jsou chybné. Orr připouští, že na různých úrovních, včetně mo
lekulárních, existují neredukovatelně komplexní systémy. Představuje si 
však, že tyto systémy mohly vzniknout tak, že k jedné části byly postupně 
přidávány další, které byly z počátku výhodné, později se však staly ne
zbytnými. Podle něho lze s použitím jednoduché logiky předpokládat, že 
nějaká část (A) měla nějakou funkci (neplnila ji ale moc dobře); později 
byla přidána jiná část (B), protože pomáhala části A, ale nebyla nezbytná. 
V průběhu dalšího vývoje se část A mohla změnit takovým způsobem, že 
B se stala nezbytnou. Tento proces mohl pokračovat, až všechny části 
vytvořily komplexní systém vyžadující všechny části. 

Behe s Orrovou kritikou nesouhlasí a ptá se, co to znamená, že část 
A měla určitou funkci. O jaké části neredukovatelně komplexního sys
tému Orr mluví? Takový systém by nemohl fungovat. Chápe Orrovy ná
mitky a uvádí, že koncepce neredukovatelně komplexního systému je 
nová a těžko pochopitelná pro ty, kteří vždy předpokládali (aniž by se to 
snažili experimentálně dokázat), že jakákoliv biologická struktura může 
vzniknout díky malým kontinuálním změnám. Když Behe vysvětluje své 
názory na podobnosti v aminokyselinových sekvencích proteinů, říká, že 
tyto podobnosti mohou svědčit o existenci společného předka, ale nejsou 
důkazem toho, že se systém vyvinul díky přírodnímu výběru. Všechny 
buňky v našem těle pocházejí z jediného oplodněného vajíčka. Rozdíly 
mezi nimi (a jejich bílkovinami) však nevznikly přírodním výběrem, ale 
díky důmyslnému programu, zabudovanému v buňkách. V polemice Be
he - Orr dala redakce Boston Reviews poslední slovo Orrovi. Ten Behe-
ovu kritiku odmítá, opakuje znovu svoji myšlenku postupného vzniku 
neredukovatelně komplexního systému a tvrdí, že Behe tuto myšlenku 
nepochopil. 

Podle J. A. Coynea se po biblických kreacionistech nyní objevili aka
demičtí anti-evolucionisté, kteří jsou respektovanými vědci; řadí mezi ně 
M. Behea, P. E. Johnsona a D. Berlínského. Vytýká jim však, že jim 
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chybí formální výcvik v evoluční biologii. Soudí, že M. Behe měl publi
kovat svoje názory v profesionální vědecké literatuře a že jeho koncepci 
biochemické komplexity nelze vědecky testovat, M. Behe s ním však ne
souhlasí. J. A. Coyne není spokojen s tím, že M. Behe příliš zdůraznil 
určitou část jeho dřívější kritiky neodarwinistů, čímž jí dal jiný smysl. 

R. Di Silvestro odsoudil Orra, že nejprve správně odmítl přehnaně 
zjednodušená vysvětlení a pak je sám nabídl. Vznik neredukovatelně 
komplexního systému pomocí malých postupných změn zahrnuje řadu 
velmi nepravděpodobných událostí. Vytýká Orrovi, že podobně jako řada 
dalších biologů zmiňuje, že biologické systémy měly spoustu času k to
mu, aby v nich mohla v průběhu evoluce proběhnout spousta změn. Při 
tom však nedává do vztahu čas potřebný (k tomu, aby se proběhnutí ur
čité série událostí stalo pravděpodobným) s časem, který byl k dispozici. 
Pokud nebudou tyto vztahy známy, prohlášení o dlouhých časových ob
dobích a biologických změnách mnoho neznamenají. 

M. Ruse pochybuje o tom, zda měl M. Behe jako vědec právo brát 
v úvahu zásah vyšší inteligence (intelligent design, ID). Jeho článek se 
týká nejen M. Behea, ale i Berwickovy kritiky knihy R. Dawkinse „Clim-
bing Mount Improbable" (Výstup na Horu nepravděpodobnosti), kde Ru
se souhlasí s kritikem i s kritizovaným. Svoji úvahu končí otázkou, zda 
by nebylo lepší skončit filozofická dohadování a obrátit se raději ke sku
tečné vědě (reaál science). • 

Dialog hluchých? 

Podle J. A. Shapira je probíhající diskuse důkazem neochabujícího zájmu 
o kontroverze v otázkách evoluce. Existuje mnohem více nezodpověze
ných otázek nežli odpovědí týkajících se darwinistických evolučních pro
cesů. Současná molekulární biologie poskytuje řadu nových informací 
a nabízí průběžně nové možnosti v chápání evoluce (Shapiro, 1997). Bo
hužel většina čtenářů není asi o tomto intelektuálním vření informována 
a všímá si především diskusí mezi darwinisty a kreacionisty, které může 
považovat za filozofický „dialog hluchých". 

V posledních desetiletích naše znalosti o organizaci biologických sys
témů na molekulární úrovni neobyčejně vzrostly. Přesto otevřené disku
se o významu nových objevů pro lepší pochopení evoluce jsou velmi 
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vzácné a možnost vzniku nedarwinistické vědecké teorie evoluce nebyla 
až dosud vůbec uvažována. Vzrůstající konvergence mezi biologickými 
a informačními vědami otevírá cestu vědeckým zkoumáním programova
ných buněčných procesů v evoluci. Současný vývoj v biologii můžeme 
snad přirovnat k době před přechodem od klasické fyziky k relativistické 
a kvantové fyzice. Evoluční biologie dosud čeká na podobná odhalení, 
jakými byly např. objev struktury DNA a dešifrování genetického kódu 
v molekulární biologii. 

Nové poznatky o molekulárních procesech 
v buňce mohou ovlivnit nazírání na evoluci 

Pokusím se velmi stručně shrnout nejdůležitější poznatky moleku
lární biologie, které by mohly být důležité pro nalezení nových cest 
k úvahám o biologických procesech uplatňujících se v evoluci. Většina 
z nich je zmíněna v Shapirově článku a týkají se především: (a) organi
zace genomu, (b) reparační schopnosti buněk, (c) mobilních genetických 
elementů a přirozeného genetického inženýrství, (d) zpracování informa
cí v buňce. 

(a) organizace genomu. Na rozdíl od dřívějších představ, že jeden gen 
odpovídá jednomu enzymu, dnes víme, že genetický lokus představuje 
modulární soubor regulačních a kódujících motivů, přičemž mnohé 
z nich jsou sdíleny jinými lokusy. Genom můžeme přirovnat ke staveb
nici Lego, tvořené bohatým repertoárem základních sekvenčních elemen
tů, z nichž mnohé nekódují bílkoviny, ale zajišťují jiné důležité funkce. 
Různé genetické lokusy jsou organizovány hierarchicky a vytvářejí dyna
mické sítě, v nichž genetické lokusy jsou aktivní v různých časových in
tervalech. Molekulárně biologické výzkumy nás přesvědčily, že buňky 
mají molekulární mechanismy, kterými mohou samy sebe chránit a reor
ganizovat. 

Otázka, jak během historie života na Zemi tyto komplikované systémy, 
zahrnující modularitu, komplexitu, integrovanost atd., vznikly, předsta
vuje jeden z ústředních problémů evoluce. Lokalizované náhodné mutace 
a postupné modifikace jednotlivých funkcí mohou stěží poskytnout uspo-
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kojivou odpověď, neboť potenciální stupně volnosti a vzájemná propojení 
jsou příliš početná. 

(b) reparační schopnosti buněk. Všechny buňky, od bakteriálních až 
po lidské, obsahují řady reparačních systémů, které slouží k odstraňování 
různých typů mutací a jejich příčin. Tyto systémy dokážou korigovat chy
by, které nezbytně vznikají při replikaci DNA, a jsou schopny rozpoznat 
nově syntetizované řetězce DNA od rodičovských. Další reparační systé
my kontrolují chemické změny a odstraňují modifikované nukleotidy 
u nereplikující se DNA, zatímco jiné monitorují zásoby prekursorů, 
z nichž odstraňují potenciální zdroje mutací. Je pozoruhodné, jak důklad
ně jsou buňky chráněny právě proti náhodným genetickým změnám, 
o kterých je předpokládáno, že představují zdroje evoluční variability. 

(c) mobilní genetické elementy a přirozené genetické inženýrství. Buň
ky obsahují početné nástroje pro přirozené genetické inženýrství, tedy pro 
provádění úkonů jako stříhání a spojování molekul DNA. Tyto nástroje 
zahrnují enzymy, které běžně používáme v laboratořích při genových ma
nipulacích (nukleasy, ligasy, polymerasy, reversní transkriptasy apod.), 
i další bílkoviny, které mezi sebou interagují a vytvářejí molekulární stro
je zajišťující mobilnost různých částí genomu. Nejčastěji můžeme pozo
rovat projevy tohoto přirozeného genetického inženýrství jako aktivitu 
mobilních genetických elementů; tyto úseky DNA, nacházející se v růz
ných typech buněk, mohou v genomu měnit své pozice. Mobilní gene
tické elementy jsou často taxonomicky velmi specifické. U člověka tyto 
elementy zahrnují retrotransposony i zděděné fragmenty genů. Tyto frag
menty jsou využívány lymfocyty, které je denně sestavují, aby mohly 
vytvořit aktivní genetické lokusy, kódující klíčové molekuly našeho imu
nitního systému, schopné rozpoznat škodlivé látky (antigeny), ohrožující 
náš organismus. Podobně jako jiné buněčné funkce jsou i systémy přiro
zeného genetického inženýrství spojeny s kontrolními okruhy, které je 
mohou ponechat v klidu, nebo je mohou v určitém čase aktivovat. Tato 
aktivace může být programovaná podobně jako v imunitním systému, ne
bo může představovat odpověď na určitou krizovou situaci. 

Existence uvedených biochemických aktivit (schopných rozpoznat ur
čité sekvenční motivy přeskupovaných molekul DNA) naznačuje, že ge
netické změny mohou být specifické, probíhat v genomu současně na více 
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místech a vytvářet nové funkční architektury. Jinými slovy, tyto změny 
mohou být masivní a nemusí být náhodné, což je v rozporu s názory 
publikovanými neodarwinisty typu R. Dawkinse. 

(d) zpracování informací v buňce. V posledních letech se stále více 
stává zřejmým, že buňky obsahují molekulární regulační sítě (podobné 
počítačovým), které zpracovávají informace o vnitřních procesech i ex
terních podmínkách buňky a umožňují rozhodovat o pohybu, diferencia
ci, růstu apod. Ve zvláštním čísle časopisu Scientific American (září 
1996) může čtenář nalézt přehled současných znalostí o rakovině. Toto 
onemocnění je nyní považováno za poruchu rutinních procesů molekulár
ního zpracování informací, zajišťujících uspořádané buněčné chování 
a růst ve zdravém organismu. Správný chod těchto procesů je podmíněn 
správnou funkcí kontrolních míst (checkpoints) a řídících center (decision 
points). Ztráta kontrolních míst nebo selhání řídících center může vést ke 
vzniku rakoviny. Jako příklad velmi důležité součásti tohoto systému je 
možno uvést protein p53, který bývá často nazýván „strážcem genomu", 
„molekulárním strážným andělem" apod. Tento protein patří k nejdůleži
tějším součástem systému, který v případě poškození DNA (které by 
mohlo vést ke vzniku rakoviny) buď zastaví buněčné dělení na dobu, za 
kterou může být DNA opravena, nebo vyvolá programovanou smrt buň
ky (apoptózu) a zabrání tak vzniku rakoviny. U více jak 50 % pacientů, 
kteří onemocněli rakovinou (kolem 90 % v případě rakoviny plic), je 
tento protein poškozen (poškozený, mutantní protein má často zaměněnou 
jedinou aminokyselinu), což svědčí o obrovském významu tohoto protei
nu pro zdraví člověka. • 

Zdá se, že brzy budeme moci přistupovat k závažným otázkám evoluce 
z hlediska odlišné vědecké perspektivy, opírající se více o experimentál
ně zjištěná fakta nežli o málo podložené spekulace. Tento nový potenciál 
vědy však stěží nalezneme v debatách mezi kreacionisty a darwinisty. 
Odmítání nových vědeckých poznatků je pochopitelné u kreacionistů, kte
ří se za vědce nepovažují. Naproti tomu neochota neodarwinistů Daw-
kinsova typu akceptovat tyto poznatky je v ostrém rozporu s jejich 
snahami prohlašovat se za vědce a nazývat svoje argumenty vědeckými. 
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P. E. Johnson (jehož kniha Spor o Darwina byla publikována v čes
kém překladu, vyd. Návrat domů, Praha 1996) vyjadřuje nesouhlas 
s kritikou Beheovy koncepce neredukovatelně komplexních systémů vy
slovenou H. A. Orrem a J. A. Coynem a přirovnává ji k mávání čes
nekem proti upírům. Na závěr uvádí citát z knihy D.J. Futuyamy 
Evolutionary Biology: „Spolu s Marxovou materialistickou t orií historie 
a společnosti a s Freudovým přisuzováním lidského chování vlivům, nad 
kterými nemáme téměř žádnou kontrolu, Darwinova evoluční teorie byla 
kritickým článkem v mechanistické a materialistické základně - krátce 
v základně vědy - která byla podkladem většiny myšlenek západní civi
lizace" (přeložil E. P.). 

Johnson dodává, že marxismus a freudismus jsou již na smetišti, za
tímco darwinismus přežívá. 

Uvedené názory Futuyamy a Johnsona mohou být vnímány jako kraj-
nosti; dovedly nás však k otázkám, které v našem polistopadovém vývoji 
negativně ovlivnily vztah mnohých lidí k vědě a způsobily četná nedoro
zumění, díky neopodstatněnému spojování marxistické filozofie s přírod
ními vědami. Je skutečně marxistický materialismus základem vědy? 
V čem spočívá nedorozumění? 

Dickersonovo pravidlo 

Ve své knize (český překlad s. 253) uvádí M. Behe názory známého 
biochemika, člena Národní akademie věd USA R. Dickersona (Dicker-
son, 1992), podle kterého je na vědu možno nahlížet jako na hru, která 
má jedno důležité pravidlo, jemuž je vše podřízeno: 

Nedůležitější pravidlo: „Pokusme se zjistit, jak daleko a do jaké míry mů
žeme vysvětlit chování fyzikálního, materiálního všehomíra Universe) ve 
smyslu čistě fyzikálním a materiálním, aniž bychom uvažovali důvody 
nadpřirozené." 

Dickerson k tomu dodává, že věda (operational science) nezaujímá žádné 
stanovisko k existenci či neexistenci nadpřirozenosti, pouze požaduje, aby 
tento faktor nebyl uvažován při vědeckých výkladech. Dovolávat se spe
cifických zázraků za účelem vysvětlení určitého jevu je ve vědě považo-
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váno za určitou formu intelektuálního „šizení". Uvádí různá přirovnání, 
např. běžec může doběhnout do cíle dříve, poběží-li k němu přímo, na
místo aby běžel po stanovené oválné dráze - zkrácení cesty mu však 
vítězství nepřinese. 

Přijmeme-li Dickersonovo pravidlo, zmizí důvody k tomu, abychom 
vědu spojovali s filozofickým materialismem. Můžeme si uvědomit, že 
materialistická stránka vědy je dána faktorem omezujícím předmět jejího 
zkoumám a je nezbytnou součástí její metodiky. Přírodní vědy představují 
určitý způsob lidského myšlení, opírající se o určitá pravidla, který nám 
pomáhá systematicky rozšiřovat naše vědění o materiálním světě. Toto 
vědění nám pak umožňuje, pokud s ním dokážeme správně zacházet, pře
konávat životní obtíže, bojovat účinněji s bídou, hladověním, chorobami 
a dalšími svízelemi našeho světa. Skutečná věda však není ideologií, ať 
již materialistickou, idealistickou či jinou a je zbytečné ji z tohoto hledis
ka kritizovat. Je však možno kritizovat ty vědce, kteří se snaží vydávat 
za vědecké ty poznatky či teorie, které nejsou vědecky podloženy. 

Dickersonovo pravidlo porušuje R. Dawkins, když se opakovaně sna
ží „vědecky" dokazovat neexistenci nadpřirozených sil při vzniku světa. 
Toto pravidlo by mohl porušovat i M. Behe, pokud by tvrdil, že „vyšší 
inteligencí" v jeho koncepci je Bůh, nebo pokud by se v dalších krocích 
ukázalo, že tato „vyšší inteligence" se vymyká jakémukoliv vědeckému 
zkoumání. Ve svém článku v New York Times M. Behe říká, že jeho 
teorie by mohla znamenat, že úplné a konečné vysvětlení života je mimo 
dosah vědy. Považuje však takový závěr za předčasný. 

Debata pokračuje 

Polemikou v Boston Reviews debata o knize M. Behea a otázkách evolu
ce nejenže neskončila, ale zdá se, že její intenzita se dále zvyšuje. 

Národní akademie věd USA 

K otázkám evoluce zaujala nedávno stanovisko Národní akademie věd 
Spojených Států (National Academy of Sciences, U.S.A., NAS) ve své 
knize „Science and Creationism" (Sciences, 1999). Kolektiv vědců od
vedl skvělou práci, když stručně shrnul dosavadní vědecké poznatky 
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o původu vesmíru, Země a života i důkazy svědčící ve prospěch biolo
gické evoluce. Na závěr svého úvodu k této knize prezident NAS prof. 
Bruce Alberts uvádí: „Vědci, podobně jako jiní lidé, jsou pohnuti úctou 
a obdivem, když pozorují složitost přírody a nalézají její řád. Vskutku, 
mnozí vědci jsou hluboce věřící lidé. Ale věda a náboženství představují 
v lidské zkušenosti dvě odlišné říše. Požadavek jejich kombinace je ke 
škodě obou." Tento názor je v dobrém souhlasu s „Dickersonovým pra
vidlem" zmíněným výše a je většinou akceptován jak vědci, tak i teology 
a věřícími. 

Přesto však výuka evoluce na amerických školách je stále předmětem 
kontroverzí. Někteří lidé se domnívají, že evoluce je v rozporu s prvními 
dvěma kapitolami Genesis v Bibli, a přejí si, aby „věda o stvoření" (cre-
ation science, o níž se domnívají, že přináší vědecké důkazy o tom, že 
vesmír a živé organismy byly stvořeny v jejich dnešních formách) byla 
vyučována spolu s evolucí jako dvě alternativní vědecké teorie. S tímto 
názorem nesouhlasí vědci, protože důkazy předkládané „vědou o stvoře
ní" nemohou považovat za vědecké. Věda má svá pravidla, která musí 
být dodržována (viz odstavec o vědě na s. 11a „Dickersonově pravidlu" 
- výše). V souhlasu s tím Nejvyšší soud U.S.A. vynesl v r. 1987 rozsu
dek, podle něhož kreacionismus je náboženstvím, a nikoliv vědou, a ne
může být tedy ve školách jako věda vyučován. 

Po přečtení těchto řádků si možná čtenář řekne, k čemu tedy ta celá 
polemika o evoluci je? Věda a náboženství mohou rozkvétat vedle sebe, 
aniž si navzájem překážejí, a svět kolem nás bude, díky oběma, stále 
lepší. Opravdu? Jako vždy, zjistíme, že skutečnost se dosti liší od idea
lizovaného obrazu. Dílu Národní akademie věd lze stěží něco vytýkat. 
V seznamu doporučené literatury však čtenář najde na prvním místě jmé
no R. Dawkinse, tedy autora, který nedbá názoru Prezidenta NAS ani 
Dickersonova pravidla a snaží se s pomocí vědy dokazovat, že Bůh ne
existuje. 

R. Dawkins v americké televizi 

R. Dawkins byl 8. 11. 1996 interviewován Benem Wattenbergem v rámci 
amerického TV pořadu „Think Tank". Úvodem tohoto pořadu Watten-
berg říká, že většina Američanů věří, že Darwin měl pravdu, že se člověk 
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vyvinul z tzv. primordiální (prvotní) polévky. Většina Američanů je ale 
věřících a předpokládá, že tuto polévku stvořil Bůh. V následujícím roz
hovoru s Dawkinsem zmiňuje Wattenberg knihu M. Behea a říká, že její 
autor není kreacionistou, Dawkins jej však přerušuje a tvrdí, že Behe 
kreacionistou je, i když mu Wattenberg oponuje. V další debatě o nere-
dukovatelné komplexitě bakteriálního bičíku se Dawkins přiznává, že na 
rozdíl od M. Behea nerozumí biochemii a žádá, aby M. Behe přestal být 
líný a pustil se do přemýšlení o tom, jak se bakteriální bičík vyvinul. 
O tom, že by on sám přestal být líný a naučil se biochemii, neuvažuje. 
Bylo by to snad snadnější než vysvětlit, jak se vyvinul bakteriální bičík 
podle neodarwinistického schématu. 

Později v rozhovoru Wattenberg zmiňuje studii uveřejněnou časopisem 
US Today, uvádějící statistické údaje, z nichž vyplývá, že věřící lidé jsou 
zdravější a žijí déle. Současně se ptá Dawkinse, zda připouští, že tato 
studie může být vykládána jako darwinistický bonus pro věřící. Dawkins 
odpovídá kladně, tuto studii zná a mohla by odpovídat pravdě. Watten
berg se potom v žertu táže, zda může říct divákům, že to, co Dawkins 
říká, je pravda, ale je to škodlivé. Dawkins souhlasí a říká, že raději 
bude žít kratší dobu a znát pravdu o tom, jak se vyvinul. Snad se stane 
prvním mučedníkem pro Darwina. 

Poselství papeže Jana Pavla II. 

Na závěr svého pořadu Wattenberg upozorňuje diváky, že se nedávno 
papež Jan Pavel II. zabýval otázkami evoluce ve svém Poselství Pontifi-
kální akademii věd. Jeho projev byl uveřejněn v Quarterly Review of 
Biology (John Paul II, 1997) spolu s komentáři čtyř vědců: I. D. Pelle-
grina, M. Ruse, R. Dawkinse a E. C. Scotta (Pellegrino, 1997; Ruse, 
1997; Scott, 1997; Dawkins, 1997). Papež zde vyslovuje svůj respekt 
vůči teorii evoluce, když říká, že ji považuje za více než pouhou hypo
tézu, uvádí však, že můžeme mluvit o více teoriích evoluce. Jejich plu
ralita spočívá na jedné straně v různých vysvětleních mechanismů 
evoluce a na druhé straně v různých filozofiích, na nichž jsou interpretace 
založeny. Existují interpretace materialistické, redukcionistické a spiritu
ální. 
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Komentáře čtyř vědců jsou zajímavé a s výjimkou R. Dawkinse se vy
slovují k papežovu poselství pozitivně. Dawkins nesouhlasí s myšlenkou, 
že věda a náboženství nejsou v konfliktu, a polemizuje s názory J. Goul-
da, který tuto myšlenku zastává, a v závěru svého článku říká, že je po
těšitelné mít v boji proti fundamentalistickému kreacionismu za spojence 
papeže. Považuje za zábavné vidět, jak je podtržen koberec pod nohama 
katolických kreacionistů, jakým je M. Behe. 

Ostré útoky a ironické poznámky nejsou u R. Dawkinse výjimkou. Zdá 
se však, že tentokrát trochu přestřelil. Podle popisu uváděného preziden
tem NAS, prof. B. Albertsem, M. Behe kreacionistou není, protože ne
tvrdí, že vesmír a živé organismy byly stvořeny v dnešní podobě, 
a protože jeho kniha vědeckým způsobem upozorňuje na to, že evoluci 
neredukovatelně komplexních systémů věda nedokáže na molekulární 
úrovni vysvětlit s pomocí neodarwinistického schématu. Uvědomil: si roz
pory mezi teorií a pozorováním a upozornit na ně je běžný vědecký po
stup, který může vést k významnému pokroku ve vědě. Tímto způsobem 
postupuje většina vědců. Jediným prohřeškem M. Behea by tedy mohla 
být skutečnost, že říká, že nelze vyloučit, že se vědecké vysvětlení nepo
daří najít. 

Ve vědecké obci převládá v současné době názor, že kreacionismus je 
nevědecký a pokud se snaží do vědy zasahovat nebo ji suplovat, je hodný 
odsouzení. R. Dawkins by rád M. Behea nenápadně zařadil mezi kreacio-
nisty a zbavil se tak problému, jak reagovat na argumenty biochemika, 
když sám, jak říká, biochemii nerozumí. Tento trik mu asi nevyjde. Po
kud by však byl úspěšný, mohl by ve svých důsledcích velmi prospět 
kreacionismu a přispět ke změně jeho podstaty. Dawkins však pro svoji 
popularitu potřebuje naivní, fundamentalistický kreacionismus, nad kte
rým ve svých publikacích hravě vítězí. Sám také říká, že (kreacionistic-
ký) fundamentalismus je mu milejší než katolická církev. (Dawkins, 
1997). Ani se mu nedivím. On a jemu podobní přispěli ke vzniku a for
mování fundamentalistického kreacionismu a fakticky představují jeho 
protipól, jen zdánlivě založený na vědě. 
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Neredukovatelně komplexní systémy 
na půdě amerického Kongresu 

V květnu 2000 M. Behe, S. Meyer, C. Colson, N. Pearceyová a P. John
son byli pozváni na Capitol Hill (sídlo Kongresu Spojených států), aby 
seznámili se svými názory některé členy Kongresu a jejich spolupracov
níky. Hostiteli byli předseda ústavního podvýboru a Thomas Petři, který 
je předpokládaným příštím předsedou Výboru pro školství. 

Stoupenci koncepce inteligentního zásahu v biologické evoluci zdůraz
nili, že Darwin činil svá pozorování v podmínkách vědeckého poznání 
19. století, kdy nebyla známa obrovská komplexnost živých organismů 
v přírodě, jak ji dnes věda ukazuje. Dále uvedli, že informace představu
je další fundamentální entitu, kromě hmoty a energie; domnívají se, že 
informace může být vytvořena pouze v mysli. Podle Meyera lze ID při
rovnat k nové ekonomii, založené na znalostech, kde hodnoty plynou 
z informací a nikoliv z materiálních zdrojů. Téměř všichni řečníci cito
vali výrok Billa Gatese, že DNA představuje extrémně komplexní počí
tačový kód. 

N. Pearceyová zdůraznila, že americký právní řád je založen na morál
ce a citovala knihu M. Sandela (z Harvardovy univerzity) „Democracy's 
Discontent", v níž je moderní společnost zobrazena jako boj mezi lidmi, 
kteří si myslí, že morálka je k ničemu, a těmi, kteří ji považují za danou. 

P. Johnson spatřuje problém v tom, že v naší kultuře existují dvě de
finice vědy: (1) věda je nestranné empirické testování a pozorování, sle
dující důkazy, ať vedou kamkoliv, bez ohledu na předsudky; a (2) věda 
je aplikací materialistické filozofie, jako je marxismus a freudismus, kte
rá chce uplatňovat svoji autoritu. Vědci jsou podporováni veřejností, po
kud jednají podle první definice. Ti, kteří skrytě jednají podle druhé 
definice by měli uvolnit cestu ID. Řečníci vyslovili překvapení nad příz
nivým přijetím teorie ID oficiálními čínskými médii. Tak vznikl vtip, 
který by se u nás mohl vykládat asi takto: „Jaký je rozdíl mezi USA 
a Čínou? V Číně je možnost zpochybňovat darwinismus, ale ne vládu. 
V USA je možno zpochybňovat vládu, ale ne darwinismus." Závěrem 
bylo konstatováno, že ID neznamená, že navrhovatelem je biblický Bůh. 
Teorii ID lze přirovnat k velkému stanu, přístupnému pro široké publi-
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kum, včetně Židů, křesťanů i agnostiků, které spojuje víra v existenci 
objektivní pravdy. 

V r. 1997 uveřejnil American Scientist článek R. Dorita, který má vý
hrady ke knize M. Behea. Svůj článek uzavírá takto: „Často jsem se divil, 
proč jsou úvahy o zásahu vyšší inteligence (v evoluci) tak přitažlivé pro 
inženýry a chemiky. Mám podezření, že tento přístup je odvozen z jejich 
každodenních zkušeností. Inženýři a chemici vědí, že nedosáhnou žádou
cího výsledku - pevného mostu nebo purifikované sloučeniny, díky kom
binaci náhody a času. V těchto profesích neexistuje žádný návrh bez 
navrhovatele (no design without a designér), žádný žádoucí výsledek bez 
pečlivého a inteligentního plánování. Osobní zkušenost nemusí však být 
vždy nejlepším vodítkem" (přeložil E. P.). 

Tato věta mě zaujala. Nevím, zda si pisatel uvědomil, že jí lze pomocí 
menší úpravy snadno dát opačný smysl: „Často jsem se divil, proč jsou 
neodarwinistické úvahy tak přitažlivé pro biology. Mám podezření, že 
tento přístup je odvozen z jejich každodenních zkušeností. Biologové vě
dí, že stačí nechat zemi ladem a stejně tam za čas něco vyroste, nebo 
nechat stádo pást a za čas se narodí mláďata. V těchto profesích není 
třeba navrhovatele, výsledek se dostaví i bez něho. Osobní zkušenost ne
musí však být vždy nejlepším vodítkem." 

Mezi kritiky knihy M. Behea se vedle neodarwinistů objevili i krea-
cionisté a teologové. M. Gray z Calvin College v Michiganu cituje Bibli 
a říká, že důkazy stvoření jsou zřejmé v Božím díle a uloženy v lidských 
srdcích a žádné molekulárně biologické argumenty o nějakých nereduko
vatelně komplexních systémech nejsou potřebné. 

Věda a náboženství 

Zabývejme se nyní otázkou, zda věda a náboženství zaujímají zcela od
lišné nepřekrývající se oblasti, jak uvádí shodně NAS a papež, nebo zda 
jsou v konfliktu, jak tvrdí R. Dawkins. Souhlasím s názorem publikova
ným NAS, ale dodávám, že konflikty mohou vznikat, když se lidé, kteří 
se domnívají, že hájí náboženství, začnou plést do vědy (jako fundamen
talističtí kreacionisté) nebo když jiní, kteří se zaštiťují vědou, se začnou 
plést do náboženství (jako R. Dawkins). Srovnáváme-li vědu a nábožen
ství, je dobře si uvědomit několik věcí: Náboženství provázejí lidstvo již 
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tisíce let, působení vědy se výrazněji projevuje řekněme 100-150 let, nej
více však v posledních několika desetiletích a její vliv neustále sílí. Věda 
pomáhá člověku řešit jeho odvěké problémy, jako hlad a nemoci, pomáhá 
však také řešit problémy, které vznikají díky aplikaci nových technologií, 
založených na vědeckém pokroku. Náboženství vychází ze zjevení a uzná
vá nadpřirozené jevy, tyto jevy však věda nebere v úvahu. 

Zasvětil jsem vědě větší část svého života a chci říct, že vědu miluji 
(někdy jsem však znepokojen způsobem aplikací některých vědeckých 
poznatků, a nemusí jít jen o konstrukci jaderných zbraní). Laik si jen 
stěží dovede představit pocity vědce, když zkoumá a nachází nové, dosud 
neznámé jevy. Může však současná věda nahradit náboženství a nabíd
nout člověku pevné morální hodnoty? Zkušenost nás učí, že tomu tak 
není. Možnosti vědy v této oblasti plynou z definice vědy uvedené v úvo
du knihy NAS: 

„Věda je určitý způsob dozvídání se o světě. Vědecká vysvětlení jsou 
omezena na ta, která se zakládají na pozorováních a experimentech a mo
hou být uskutečňována jinými vědci... Vědci si nikdy nemohou být jisti, 
že dané vysvětlení je úplné a konečné. Některé z hypotéz vytvořených 
vědci se ukázaly být nesprávné, když byly podrobeny dalším testům a po
zorováním..." 

Tato tvrzení by bylo možno zajisté doložit zajímavými příklady z historie 
vědy. Je tedy zřejmé, že věda náboženství nahradit nemůže. Zkusme si 
žertem položit otázku typu science-fiction. Jak by si počínala věda, kdyby 
řekněme v sekvenci DNA rozluštila slova obsažená v Bibli, jako třeba: 
„Hle, já ustanovuji svou smlouvu s vámi a vaším potomstvem..." Odha
duji, že by se rychle našla jiná alternativní vysvětlení a o jejich správnost 
by byly vedeny spory. Nemyslím, že taková věta bude nalezena. Bylo by 
to příliš jednoduché. Dokonce pochybuji, že se dočkám toho, že se po
tvrdí teorie ID M. Behea. Již nyní je však zřejmé, že nastolení otázky 
evoluce neredukovatelně komplexních systémů nezůstalo bez povšimnutí 
a že její řešení se dostává na pořad dne. 
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Odpovědi M. Behea na kritiku jeho knihy 

Ve své obšírné odpovědi kritikům M. Behe dále uvádí, že během 4 let po 
své publikaci byla jeho kniha diskutována ve více než 80 časopisech a ně
kolika knihách. Posudky ze strany laiků byly většinou příznivé, naproti 
tomu většina odborných posudků vyjadřovala námitky. Ve své odpovědi 
M. Behe tyto námitky rozebírá a poukazuje na jejich slabiny. 

NAS namítá, že dovolávání se nadpřirozených intervencí při vzniku 
života nebo druhů, jak to činí M. Behe a jiní, nepatří do vědy, protože 
tyto intervence nelze testovat pomocí vědeckých metod. Celá záležitost je 
však trochu složitější. M. Behe ve své knize připouští (orig. viz str. 203 
a 204), že neredukovatelně komplexní biochemické systémy by mohly být 
v budoucnu vysvětleny způsobem nezahrnujícím ID, nikoliv však dneš
ním darwinistickým schématem. Zcela nedávno M. Behe napsal odpověď 
na kritiku své knihy z řad odborníků (Behe, 2001). 

V této své práci M. Behe navrhl způsob, jak jeho teorii vědecky tes
tovat. Jak M. Behe ve své knize uvádí, je bakteriální bičík nereduko
vatelně komplexní systémem, který se nemohl vyvinout na základě 
náhodných mutací a přírodního výběru. Tento názor lze testovat podle M. 
Behea tak, že bakteriální druh postrádající bičík vystavíme selekčnímu 
tlaku, řekněme pro mobilitu, necháme růst po 10 000 generací a budeme 
sledovat, zda se bakteriální bičík vyvinul. Pokud k vývoji bičíku dojde, 
bude Beheův názor jednoznačně vyvrácen. Pokud ne - v tom je asi hlav
ní potíž - co s negativním výsledkem? Takové výsledky se totiž špatně 
interpretují a publikují. 

• Jednou z nejzávažnějších je námitka prof. Doolittlea (Dootlittle, 
1997), experta na krevní srážení, který upozornil na práci Bugge et al. 
(1996) (publikovanou až po zveřejnění Beheovy knihy) a uvedl, že po 
zkřížení myši zbavené genu pro plasminogen s myší zbavenou genu pro 
fibrinogen bylo získáno normální potomstvo. Doolittle učinil závěr, že 
v rozporu s proklamovanou neredukovatelnou komplexností systému 
krevního srážení se ukázalo, že celý soubor proteinů není potřebný. 
Hudbu a harmonii může poskytnout i menší orchestr (Doolittle, 1997). 

Behe práci Bugge et al. (Bugge, 1996) prostudoval a uvedl, že potom
stvo myší zbavených genů pro plasminogen a fibrinogren normální neby-
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lo, nemělo totiž žádný funkční systém krevního srážení. Podle M. Behea 
práce Bugge et al. nepodporuje myšlenky darwinistického vývoje systému 
krevní srážlivosti ani nemůže být využita jako argument proti nereduko-
vatelné komplexnosti systému krevního srážení. Neměl jsem čas ani pří
ležitost sám prostudovat práci Bugge a spol. (Bugge, 1996), nemohu tedy 
zaujmout vlastní stanovisko. 

Další vážnou námitku předložil K. Miller (Miller, 1999), který upo
zornil na práci profesora Halla, ukazující experimentální evoluci systémů 
využívajících laktózu u bakterií E. coli (Halí, 1982b; Halí, 1997; Halí, 
1998; Halí, 1999). Na základě detailního rozboru Hallových prací Behe 
uvádí, že Hallovy výsledky nejenže nepodporují myšlenku darwinistické 
evoluce tohoto systému, ale naopak ukazují nezbytnost inteligentního zá
sahu experimentátora (přidání chemikálie IPTG) k tomu, aby tento systém 
fungoval. Behe současně navrhuje, že by Hallův systém (který je rovněž 
citován Futuyamou jako příklad schopnosti přírodního výběru vytvořit 
komplexní systém) mohl být plodnou oblastí pro další diskuse o přírod
ním výběru ve srovnání s ID. 

Několik Beheových oponentů cituje literaturu o podobnosti proteinů či 
organismů, ukazující evoluční řady směřující ke společným předkům. Be
he zdůrazňuje, že tato literatura nepředstavuje žádný důkaz o úloze pří
rodního výběru v evoluci; znalosti sekvencí aminokyselin, struktury 
a funkce určitých proteinů samy o sobě nejsou důkazem toho, že darwi-
nistická evoluce vytvořila určitý komplexní systém. I další námitky svých 
oponentů Behe ve své práci vyvrací. Samozřejmě, je třeba si uvědomit, 
že se jedná o složité vědecké problémy, jejichž diskuse není ukončena. 
Vynášení soudů by bylo předčasné. Li 

Věda se může ocitnout v situaci, kdy si musí přiznat, že určité jevy ne
může vysvětlit. Odpůrce M. Behea J. A. Coyne cituje výrok J. B. S. Hal-
danea: „Mám podezření, že vesmír není jen podivnější (queerer), než 
předpokládáme, ale že je podivnější, než MŮŽEME předpokládat." Coy
ne dále uvádí: „Čelíme nejen nedostatku údajů, ale také strašnému faktu, 
že my sami jsme tvorové (evolved creatures) s omezenou kognitivitou 
a představivostí." Na jiném místě Coyne píše: „Jestliže nám historie vědy 
něco ukazuje, pak je to skutečnost, že ničeho nedosáhneme tím, když 
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svoji nevědomost nazveme Bůh." Souhlasím s J. Coynem a myslím si, že 
stejně tak ničeho ve vědě nedosáhneme tím, když na základě naší nevě
domosti budeme existenci Boha popírat a činit neopodstatněné závěry, 
které do vědy nepatří, jako to dělají neodarwinisté typu R. Dawkinse. 

Zde: „Na počátku bylo SLOVO!" čtu. 
Ale jak dále? Nesnáz hned je tu. 
Nelze mi slovo přec tak v úctě míti, 
musím to jinak přeložiti; 
ačli že duch mě řádně osvítil, 
stojí tu: Pojem na počátku byl. 
Dobře si rozvaž první řádku, 
neukvapuj se na počátku! 
Že vznikla by z pojmu všechna díla? 
Má státi: Na počátku byla SÍLA! 
Leč ještě jsem to ani nenapsal, 
a cos mě nutká, abych hledal dál. 
A náhle, osvícen, zřím do hlubin. 
Já napíšu: Byl na počátku ČIN! 

J. W. Góthe, Faust, 3. scéna 
(přel. Otokar Fischer) 

Závěr 

M. Behe napsal knihu, která byla veřejností příznivě přijata; s jejím ob
sahem lze sice vědecky polemizovat, ale nelze jej odbýt mávnutím ruky. 
Autor nevěří, že vznik „neredukovatelně komplexních systémů" je možno 
vysvětlit na základě neodarwinistických schémat, a chce, aby věda pátrala 
po jiných mechanismech, připouští však i možnost, že se to na základě 
současných vědeckých přístupů nemusí podařit, a navrhuje jako vysvětle
ní vzniku složitých systémů zásah inteligentního činitele. Tento jeho ná
vrh, ve vědě neobvyklý, je zřejmě hlavní příčinou obrovského zájmu 
o jeho knihu. I když se evoluční biologové ujišťují, že další a další údaje 
báječně souhlasí s neodarwinistickou koncepcí evoluce, pro laik, se tato 
koncepce často může jevit jako málo podložená a těžko stravitelná, a ne-
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lze se tedy divit jeho zájmu o dobře promyšlená alternativní vysvětlení, 
která se nezdají být v rozporu s vědeckými poznatky. 

J. A. Shapiro, který se zabývá novými aspekty molekulárně-biologic-
kých poznatků, rovněž poukazuje na slabiny ortodoxní evoluční teorie, je 
však méně skeptický a o možnosti, že by se problémy evoluce nedaly 
vědecky vyřešit, neuvažuje. Odmítá dogmatismus ve vědě a doporučuje 
věnovat větší pozornost faktům, které moderní věda přináší, a hledat další 
možnosti, kterými se evoluce mohla ubírat. Odhaduji, že většina vědců, 
kteří svou každodenní prací přispívají k rozšíření našeho poznání, odmítá 
naivní kreacionismus i ideologizující neodarwinismus, anebo nechce s tě
mito -ismy ztrácet čas. Propagátoři obou směrů budou asi neúnavně pok
račovat v „dialogu hluchých". 

Obraz světa, který nám dnešní věda předkládá, se dramaticky liší od 
obrazu, který měl k dispozici před asi 150 lety Charles Darwin. Evoluce 
živých organismů, tj. jejich změny v čase, se zdají být nesporné; význam 
přírodního výběru v tomto procesu lze stěží zpochybňovat. Byly však 
přírodní výběr a náhodné mutace postačujícími činiteli v evoluci? Na 
tuto otázku neznáme jednoznačnou odpověď. Výsledky molekulárně bio
logických studií z poslední doby naznačují, že by mohly být ve hře i jiné 
faktory. Je zřejmé, že živé organismy jsou neobyčejně složité systémy, 
o kterých dnes víme mnohem víc než před 150 lety, zdaleka však ne 
všechno. 

Tvářit se, že už všechno víme, je sice jednoduché, ale ne zrovna ro
zumné. Nezávidím R. Dawkinsovi jistotu, s kterou tvrdí, že ví, jak se 
vyvinul (viz. s. 8). Co třeba víme o činnosti lidského mozku, o lidském 
vědomí? Obávám se, že o jejich fungování víme velmi málo a o jejich 
vývoji nevíme skoro nic. Vzhledem k tomu, že R. Dawkinse nelze pode
zřívat z prostornýslnosti, nezbývá než se domnívat, že jeho tvrzení vy
chází z jasnozřivosti obyčejným smrtelníkům nedostupné anebo, že ve 
svých úvahách zapomněl, že má lidský mozek, který (jak současná věda 
ukazuje) měl tak málo času ke svému darwinistickému vývoji. 

Darwinova teorie významně stimulovala biologický výzkum a je stále 
jednou z nejzávažnějších biologických teorií. Její aplikaci v oblasti huma
nitních věd, a zvláště v sociologii, kde její interpreti často docházejí k zá
věrům, které mohou vyznívat rasisticky a nemorálně, lze stěží hodnotit 
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jako úspěšnou. Podobně jako současný vesmír a současné živé organismy 
je asi i lidská morálka produktem evoluce. V její evoluci však sehrál 
důležitou roli lidský mozek. Redukovat jeho úlohu v evoluci lidské mo
rálky na náhodnou modifikaci s přírodním výběrem by bylo asi dosti 
naivní, obávám se však, že se mohou najít dogmatičtí neodarwinisté, kteří 
se o to pokusí. Asi jim nebude vadit, že nevíme, jaký program je uložen 
v mozku narozeného dítěte, jak se mozek vyvíjí a jak reaguje na různě 
podněty atd., atd. 

Navzdory těmto našim neznalostem se v různých médiích stále častěji 
objevují recepty na to, jak mají lidé žít a co je dobré a co ne, bez ohledu 
na pravidla a zvyklosti, které se vytvořily během staletí a tisíciletí. Vý
robci těchto receptů, kteří většinou nejsou vědci, ale tváří se, že se o vě
du opírají, si nedělají starosti s tím, že spoustě věcí nerozumíme 
a o dalších pravděpodobně nemáme ani ponětí, podobně jako Darwin ne
měl ani tušení třeba o existenci DNA, nemluvě o její struktuře a funkci. 
Tento přístup představuje jeden z důvodů, proč v životě lidské společnosti 
stále více nabývají na významu tendence, které jsou v rozporu jak s De
saterem, tak i s Darwinovým přírodním výběrem. 

Ostrov Ugljan (Chorvatsko), srpen 2000 

Emil Paleček 

Poznámky: 
1. O jejím anglickém vydání jsem psal v časopise Vesmír (č. 2, 1998, str. 103). 
2. Tento časopis je vydáván známou americkou univerzitou - Massachussetts Institute of 
Technology (MIT), Cambridge, Mass., USA. 
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