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Živly, prvky a šťávy
člověk zrcadlí přírodu

Středověký člověk měl za to, že je tvořen stejnými živly jako příroda. 
Zpravidla jich bylo 3, 4 nebo 5.

Útrobní verze ohně, vzduchu, země a vody koluje podle této 
představy tělem ve formě tekutin, jež se uvnitř mísí a rozmanitě 
projevují. Každý člověk má, obdobně jako počasí, dny mírné, 
slunečné, dusné i bouřlivé. A jako klima tvaruje krajinu, tak šťávy 
tvarují svým působením lidskou letoru.

Tělesné šťávy vycházejí na světlo denní pouze při nemoci, když se 
tělo udatně snaží znovu nastolit rovnováhu mezi nimi. Je-li někde 
příliš mnoho některé šťávy, lze to léčit odpuštěním krve, hlenu, 
hnisu nebo žluči, čímž se obnoví rovnováha.

Švýcarského mystika a ikonoklasta Paracelsa napadlo, že nehmotné 
šťávy jistě mají nějakou fyzickou podobu, a svůj systém založil na 
alchymistické trojici – sůl, síra a rtuť. Tyto prvky se v těle podobně 
jako v přírodě mísí a proměňují, dávají tělu strukturu a energii 
a zajišťují komunikaci, podobně jako naše molekuly. 

Podobné poznatky lze nalézt i v dnešní endokrinologii a jejích 
hormonech, jejichž nadbytek nebo nedostatek se také projevuje 
v nemoci. Ve čtyřech bázích uvnitř molekuly DNA, díky níž 
dědíme vlastnosti svých předků, se také kombinují pouhé čtyři 
prvky – vodík, uhlík, dusík a kyslík. Pátý element, fosfor, se nalézá 
v pětiuhlíkatých cukrech v páteři DNA, kde tvoří dlouhý řetězec, 
jenž vypadá jako spirála (která má dvojče – strana 23).
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Vaječníky naší matky obsahovaly již před jejím narozením tisíce 
vajíček. O generaci později se jedno z nich setkalo se spermií našeho 
otce (jednou ze třísetmilionové série), jež vznikla před dvěma měsíci.

V okamžiku početí splynou dvě buňky, gamety, ale další buňky už 
se jen dělí, a to mitózou (strana 14) anebo v řidších případech meiózou. 
Gameta má 23 chromozomů, dlouhých vláken DNA, která v sobě 
nesou geny, takže když se dvě gamety spojí, má takto vzniknuvší 
zárodek chromozomů 46, a ty se poté kopírují do každičké buňky 
našeho těla. Chromozomy v gametách, které se spojily, abyste vznikli 
vy, jsou směsí prarodičovských chromozomů, vzniklých v profázi I 
během meiózy, kdy si chromozomy vašich babiček a dědečků mezi 
sebou povyměňovaly nožičky. Takže vy jste kombinací svých rodičů, 
ale zároveň také náležitou směsicí svých prarodičů. 

Dívka dědí 23. chromozom X od obou rodičů, avšak chlapec dědí 
po matce chromozom X a po otci chromozom Y. Dívka pak v každé 
buňce svého organismu jedno ze svých X inaktivuje, a vytvoří tak 
tzv. Barrovo tělísko.

Na silný štít vajíčka útočí miliony spermií, ale jen jedna se dostane 
dovnitř, aby mohla spojit svých 23 chromozomů s 23 chromozomy 
vajíčka (jež na ni léta čekalo v anafázi II), aby společně vytvořily 
novou, zcela jedinečnou sadu 46 chromozomů.

Před početím
dvě generace
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DNA
se otáčí v bílkovinné kuchyni

Pro molekuly je DNA jako kuchařská kniha. Náš genom obsahuje 
šest miliard bází a je napsán v abecedě ze 4 písmen: a, c, g a t. Z 97 % 
ho tvoří dlouhé pasáže, hojné zejména na sekvenci tata. Ve zdánlivém 
chaosu lze najít zvláštní, smysluplné „recepty“, kodony – řetězce 
třípísmenných sekvencí, např. tac-gtc-gag-cct-cat-gtt-cat-ctc-taa-ttg-ccc-atc.

Tyto recepty jsou určeny řetězcům aminokyselin, z nichž se dělají 
bílkoviny (proteiny) – další molekulární úroveň tvaru a funkce. DNA má 
v sobě také recepty pro RNA, svou plně vytíženou jednovláknovou 
sestřičku, která vede celou kuchyni a stará se o vše potřebné. Opisuje 
recepty, loupe a krájí a vyrábí multiproteinové nádobí, zatímco zasněná 
DNA se jen nechá číst a replikovat, případně výjimečně modifikovat.

Dvě šroubovice DNA jsou jako odraz v zrcadle. Báze zde tvoří páry 
a-t a c-g, pospojované ve spirálovitém vnitřním prostoru molekuly 
vodíkovými můstky. RNA má jedno vlákno a dovede umožnit, aby se 
„zip“ rozepnul a vznikla superšroubovice. Gen je soubor receptů na 
hotový protein (či RNA) a „zapne“ se, když jsou všechny segmenty 
rozvinuté, rozepnuté a přečtené.

Většinu času spočívá DNA částečně svinutá v jádře buňky a známý 
tvar X zaujme jen při buněčném dělení, dokud jsou dvě kopie 
replikovaného chromozomu spojené. 

DNA ví, jak je život krátký, a tak přeskakuje mezi jednotlivými 
chromozomy, mezi druhy, mezi generacemi. Vaši kuchyň mohou 
přepadnout viry, bakterie vám vnutí svoje bláznivé nové recepty, 
a tak pokračuje evoluce. Mnohé z našich receptů vycházejí z ná-
padů průkopníků evoluce, jako jsou sumky, dvojdyšné ryby nebo 
stonožky, jimž vděčíme za velkou část své tělesné stavby.
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První, kdo přežil
jedné bouřlivé noci asi před čtyřmi miliardami let…

Organický život vytryskl z jediné buňky, jež vznikla v molekulární 
změti v nějaké zapomenuté louži. Nikdo neví, jak se stalo, že se daly 
dohromady ty správné suroviny, ale ta pramáti nás všech naštěstí 
přežila, rozmnožovala se, vyvíjela a rozrůzňovala.

Trvalo dlouho, než buňky začaly využívat světlo, oxid uhličitý 
a vodu a vyrábět sacharidy a kyslík – jak rostliny činí dodnes. Když 
v atmosféře stouplo množství kyslíku, spustila jedna buňka řetězovou 
reakci, v níž využila tohoto výbušného plynu k proměně sacharidů 
a vody v oxid uhličitý a energii – jak my činíme dodnes. Tento 
postup se ujal i u ostatních buněk a vznikla tradice endosymbiózy. 
Stovky potomků této archebakterie žijí v každé naší buňce, jsou to 
mitochondrie, a ten vzduch, který právě vdechujete, je pro ně.

Pramitochondrie nebyly pouhými obyvateli prabuněk, ale měly 
víceméně samy pro sebe geny a možnost reprodukce. Eukaryotické 
buňky, jež tvoří složité organismy jako rostliny nebo lidi, vznikly 
spojením několika organismů, jejichž geny daly dohromady jádro. 
Takže buňka, tato naše nejmenší živá podjednotka, začala svoji 
kariéru jako tým malých spolupracujících mikroorganismů. 

Prokaryota (bakterie) si uchovala schopnost vyměňovat si geny 
(dole). Globální bakteriální superorganismus má přístup do spo-
lečného genofondu, aby se mohl adaptovat na lokální podmínky.
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