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NA NÁMĚSTÍ VÁNOČNÍ STROM, V KOSTELECH I DOMÁCNOSTECH BETLÉMY

Stalo se každoroční tradicí, že na začátku ad-
ventu se na plzeňském náměstí rozsvítí vánoční
strom. Nejinak tomu bylo i letos. 4. 12. za pří-
tomnosti tisíců Plzeňanů zmáčkli plzeňský biskup
Msr. František Radkovský, primátor Ing. Pavel
Rödl a šest dětí z Dětského domova Domino
tlačítka, po nichž se na stromě před chrámem sv.
Bartoloměje rozžehla světla. Slavnostní události
předcházel hudební program. 

Rozsvícení vánočního stromu následovala in-
stalace tradičních betlémů v plzeňských kostelech
- v chrámu sv. Bartoloměje, v kostele P. Marie
Nanebevzaté (františkánském) a v kostele sv. Jana
Nepomuckého (redemptoristickém). Před Štědrým
dnem v nich ještě podle tradičního zvyku chyběla
ta hlavní figurka - Ježíška - která se k betlému
doplňuje až právě 24. 12. Návštěvníci plzeňského
chrámu však mohli hned obdivovat restaurované
figurky všech dalších tradičních postav. 

K oblíbeným cílům procházek a výletů patří
návštěvy výstav sbírek betlémů dávných i sou-

časných tvůrců. Výstavu letos pořádá také Ná-
rodopisné muzeum v Plzni, kde jsou k vidění
unikáty jako Heidlerův keramický betlém z Klen-
čí, vyřezávaný betlém z Příbramska z doby okolo
roku 1850, ale též betlémy současné vynikající
řezbářky Jany Holubové.          

A určitě  patří papírový či trojrozměrný betlém
k neodmyslitelné dekoraci nesčetných českých
domácností, které se tak hlásí ke staré tradici
domácích betlémů našich předků. Snaží se nám
připomenout nejen historickou událost, k níž již
více než dva tisíce let vztahujeme náš kalendář,
ale především atmosféru pohody, lidské
sounáležitosti a připravenosti pomoci svému
bližnímu podle svých sil a možností - královsky
i zcela prostě. Kéž by nám tato atmosféra
vydržela po celý nadcházející rok. 

(jn) 

Ve dnech 24. - 25. 10. 2008 se uskutečnil již  4. kongres pořádaný Společ-
ností nemocí z povolání ČLS JEP a Lázněmi Luhačovice a.s.  Jako již v minulých
letech šlo o setkání nejen lékařů, kteří řeší problematiku nemocí z povolání,
ale i spolupracujících oborů (problematika plicní, ortopedická, neurologická,
problematika hygieny práce). Zahájení kongresu byl přítomen hlavní hygienik
ČR MUDr. Michael Vít, který se problematikou hygieny práce a nemocí
zpovolání v minulosti zabýval. Přednášky proběhly ve 3 souběžných sekcích
a posterové sekci, jedna ze sekcí byla věnována problematice práce střed-
ního zdravotnického personálu v oboru.

Klinika pracovního lékařství v Plzni se aktivně zúčastnila samostatnými
10 přednáškami a v 1 případě jako spoluautor přednášky - „Srovnání rizika
karcinomu plic u horníků s odškodnitelnou formou uhlokopské pneumo-
koniózy a u neexponované populace v České republice“ autorů Jirák,
Tomášková, Šplíchalová, Urban, Holub, Gromnica, Hajduková, Landecká,
Machartová, Korálová. Tato práce byla oceněna jako nejlepší přednesená
práce kongresu. Celkem bylo předneseno 36 prací v lékařské sekci, 9 prací
v sesterské sekci a bylo prezentováno 13 posterů. Souhrnný přehled před-
nesených prací je uveden v 3. čísle časopisu Pracovní lékařství. 

Stručně připomínám pouze obsah sdělení z plzeňského pracoviště.
Vprvním bloku přednášek Machartová ve své práci „Intoxikace chemický-
mi látkami v pracovním prostředí v letech 1996-2007“ uvedla údaje ze sta-
tistiky - otravy tvoří 3% hlášených nemocí z povolání, nejčastěji jsou hláše-
ny otravy olovem (88 případů za 12 let), otravy oxidem uhelnatým (52 pří-
padů za 12 let) a otravy způsobené chlórem (47 případů za 12 let).
Vodpoledním bloku přednáška autorů Bejčková, Teřl „Profesionální astma
bronchiale u lékaře“ uvedla kasuistiku, kde onemocnění vzniklo po opako-
vané vakcinaci proti klíš	ové encefalitidě u lékaře očkovacího centra krajské
hygienické stanice. Fárková ve své práci „Profesionální astma brochiale
u pekaře - kasuistika“ uvedla případ typického astma bronchiale vzniklého
v důsledku pracovního kontaktu s moukou. Machartová ve své práci „Ex-
pozice senzibilizujícím látkám v pracovním prostředí“ hovořila o možnostech
získání informací o senzibilizujících látkách (např. NV č. 361/2007 Sb.,

bezpečnostní listy látek, R věty). Na závěr uvedla krátkou kasuistiku vývoje
nemocí z povolání ve firmě vyrábějící interiérové tkaniny do osobních auto-
mobilů (z recyklovaných materiálů, ve výrobě se užívají materiály a lepidla
obsahující izokyanáty). Čechová ve své práci „Problematika lepidel v pra-
covním lékařství“ poukázala na jednotlivé druhy lepidel a jejich zdravotní
problematiku (lepidla disperzní, tavná, plošná, kašírovací, anaerobní, kon-
taktní apod.). Kadeřábková, Machartová, Čechová, Chudáček, Senft se ve
společné práci „Neobvyklý RTG plicní nález u svářeče“ zabývali pro-
blematikou neprofesionální intoxikace rtutí u svářeče. Zdroj rtuti nebyl
vpracovním prostředí, sám nemocný popíral jakýkoliv kontakt se rtutí,
v anamnéze však byla zkušenost s návykovými látkami aplikovanými i.v. -
zdrojem rtuti mohla být kontaminovaná návyková látka aplikována i.v.
Bartizalová ve své přednášce „Drogy v pracovním prostředí - zaměření na
profesionální řidiče“ pohovořila o možnostech vyšetření, v závěru zdoku-
mentovala případ profesionálního řidiče řešený naší klinikou v rámci závod-
ní preventivní péče. Houšková ve své práci „Syndrom vyhoření“ upozornila
na problematiku tohoto syndromu především ve zdravotnictví a seznámila
posluchače s výzkumným záměrem naší kliniky. Tajčová ve své přednášce
„Sóloví operní pěvci - zdravotní stav a jejich vztah k profesi“ upozornila na
problematiku uměleckých profesí, která je dosud v naší republice málo řeše-
na. V sesterské sekci Králová společně se Šikovou v práci „Pletysmografické
vyšetření“ upozornily na historii vyšetření, současné možnosti a klinická
vyšetření prováděná naší klinikou v rámci vyšetření osob v riziku vibrací, ale
i vyšetření osob s neprofesionálním Raynaudovým syndromem.

I v tomto pozdním podzimu byl pobyt v Luhačovicích příjemným
setkáním nejen s kolegy z jiných regionů, ale i se zástupci Lázní Luhačovice
a.s.- toto lázeňské zařízení je jedno ze specializovaných zařízení, kde se
poskytuje odborná lázeňská péče pacientům s nemocí z povolání (silikóza,
pneumokonióza uhlokopů, astma brocnhiale). Těšíme se na další setkání -
V. kongres nemocí z povolání by se měl uskutečnit opět za 2 roky.

as. MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D
přednosta kliniky pracovního lékařství

IV. KONGRES NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ,
LUHAČOVICE 24. - 25. 10. 2008
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DNY SPORTOVNÍ MEDICÍNY „MINULOST-SOUČASNOST-BUDOUCNOST“ (II),
TŘEŠŤ, 7. - 8. 11. 2008

Konferenci zahájil prezident konference prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.,
nový přednosta Kliniky funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU (tělový-
chovného lékařství), který přivítal čestné hosty děkana LF MU pana prof.
MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., ředitele FN u sv. Anny v Brně pana Ing.Petra
Košku, MBA, jeho náměstka pana MUDr. Ivo Rovného a všechny přítom-
né. Ve svém krátkém zahajovacím proslovu prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
poukázal na celospolečenský význam tělovýchovného lékařství (TVL) jako
jedné z nejrychleji rostoucích oblastí medicíny posledních let. Vyzvedl
klíčovou pozici oboru TVL v boji proti trvalému trendu snižující se pohy-
bové aktivity většiny populace v rozvinutých zemích a zdůraznil nutnost
pořádání pravidelných setkání odborníků z oboru TVL v příštích letech.

Spectabilis prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. poděkoval za pozvání k této
konferenci, jejíž program obsahuje výsledky práce oboru, který získává na
LF MU znovu  důstojné postavení, které mu právem přísluší. Do výuky
mediků byly znovu zařazeny přednášky tělovýchovného lékařství, které se
ustudentů setkávají se značným porozuměním pro tento obor, jenž má
velký význam nejen v prevenci, nýbrž i v diagnostice a terapii i rehabilitaci
celé řady chorob, úrazů i dalších poškození zdraví. V budoucnu by bylo jistě
užitečné, kdyby se činnost tohoto oboru zaměřila i na výzkum a na rozšíření
spolupráce s ostatními klinickými i některými teoretickými pracovišti. K této
perspektivě i k jednání konference popřálpořadatelům i účastníkům mno-
ho úspěchů i poučení.

Ředitel Ing. Petr Koška, MBA vyjádřil uspokojení nad novými aktivitami
oboru tělovýchovné lékařství v rámci Kliniky funkční diagnostiky a reha-
bilitace. Zdůraznil nejen jejich význam pro spolupráci s ostatními pracovišti
FN a konziliární činnost, ale i ekonomické výhody související se zvýšeným
zájmem pracovníků v tělovýchově i samotných sportovců. Ti totiž pocho-
pili význam preventivních prohlídek i další tělovýchovně lékařské péče pro
prevenci škod na zdraví i náhlé smrti stále častěji se vyskytující při sportu,
pro doléčování i rehabilitaci a pro vlastní sportovní výkonnost. Z těchto
důvodů bude další činnost tělovýchovného lékařství ve FN i nadále pod-
porovat.

Prof. MUDr. Zdeněk Placheta, DrSc., jeden z nejstarších tělovýchovných
lékařů, se zamýšlel nad svými zkušenostmi s vývojem činnosti tohoto
oboru za posledních 50 let. Minulost rozdělil na tři etapy: období začátků,
rozvoje a krize. Zdůraznil nepochybný význam oboru v etapě rozvoje, kdy
bylo dosaženo celé řady úspěchů, i mezinárodních, které zařadily čs. tělový-
chovné lékařství na přední místo v Evropě. Období krize po roce 1989 bylo
poznamenáno porevolučními změnami, projevujícími se snahami o zrušení
oboru jak ve školství tak ve zdravotnictví. Projevilo se to mj. jak v rozpadu
dosud velmi dobré organizace léčebně preventivní péče o sportovce, tak
i zrušením výuky na některých lékařských fakultách i ostatních činnostech.
Období současnosti proběhlo zhruba ve dvou etapách porevoluční a revita-
lizace. Výbor Čs. společnosti TL ve spolupráci s největšími nadšenci pro
obor dosáhl celé řady hodnotných výsledků, např. důstojné rozdělení obou
národních společností, prosazení plnění některých zásadních částí kon-
cepce oboru aj. V pozdějším období revitalizace se vedení České společnosti
TL ujala skupina mladých nadšenců, kteří dosáhli celé řady úspěchů, např.
v jednání s pojiš	ovnami, ve zvýšení efektivity činnosti tělovýchovných léka-
řů, ve zlepšení postavení tělovýchovného lékařství mezi ostatními medicín-
skými obory aj. I přes množství náprav a zlepšení dosažených v období od
r. 1989 přetrvávají však v současnosti některé nedostatky, které bude nutno
v budoucnu napravit cílevědomou a vytrvalou prací. V budoucnosti čekají
tělovýchovné lékařství nemalé úkoly. Je zcela nepochybné, že poroste stále
více význam pohybové aktivity pro celou populaci, že bude nutná péče
ozdravé, oslabené i nemocné související s fyzickou činností, že bude po-
třebné plnění základních úkolů koncepce oboru atd. Konferenci lze proto
považovat za určitou bránu k optimistické budoucnosti celého oboru spor-
tovní medicína. Na začátku této budoucí etapy mějme stále na paměti citát
B. Pascala: „Naše sláva není v tom, že nikdy nepadneme, nýbrž v tom, že
vždycky povstaneme“.

Značnou pozornost věnovala konference oblasti sportovní traumatologie
a pohybové rehabilitace. M. Pink a M. Skládal - Třebíč (Totální náhrada vel-
kých kloubů dolních končetin a sport) prezentovali možnosti náhrady váho-
nosných velkých končetinových kloubů totální endoprotézou a následné zapo-
jení pacienta do běžného života a sportovních aktivit. Uvedli výhody a rizika
jednotlivých typů implantátů a uvedli sportovní aktivity, které nelze doporučit.

L. Hrazdira - Brno (Periartikulární injekční aplikace kyseliny hyaluronové)
demonstroval možnosti a způsoby aplikace STABHA (Soft Tissue Adapted
Hyaluronic Acid). Jedná se o vysoce purifikovanou hyaluronovou kyselinu
vyrobenou patentovanou metodou kontinuální fermentace bakteriemi,
která zajiš	uje vysoký stupeň čistoty a biokompatibility. Rozšiřuje možnos-

ti léčby tendinózních a ligamentózních struktur pohybového aparátu.
Aplikace přímo do místa defektu umožňuje otevření éry semikonzervativní
léčby s intralezionální aplikací alopatických léčiv. 

P. Procházka a F. Hudeček - Brno (Mikroartroskopie InnerVue - sezná-
mení s metodou) upozornili na výhody miniartroskopického diagnostického
systému InnerVue, umožňující při použití velmi tenké optiky o průměru pou-
hých 1,2 mm přenášet artroskopický obraz na monitor, zprostředkovávající
vizualizaci v kvalitě plně srovnatelné s obrazem při konvenční artroskopii.
Optika je ohebná a minimalizuje riziko traumatizace kloubní chrupavky.
Vyšetření se provádí v lokální anestézii. Širšímu využití zatím brání cena jed-
norázové optiky, kterou zatím pacient hradí sám. 

M. Havrda - Hradec Králové (Využití podiatrie u vrcholových sportovců)
na kazuistice vrcholového hráče kopané doložil význam komplexního podi-
atrického vyšetření a navrhl zavedení podiatrického screeningu u vrcholových
sportovců, u nichž jsou zvýšené nároky na stavbu a funkci nohou a dolních
končetin. 

P. Nestrojil a P. Kvasnička - Brno (Poranění hlezenního kloubu u spor-
tovců) porovnali výsledky operačního a konzervativního postupu při léčení
poraněných vazů v oblasti hlezenního kloubu u 73 postižených během tří-
letého období. Léčení u aktivních sportovců je příznivě ovlivněno dobrou
kondicí peroneálních svalů jako dynamických stabilizátorů hlezenních
kloubů. To podmiňuje dobré funkční výsledky a možnost časné zátěže
postižené končetiny. U pacientů s konzervativním léčením je dobrý funkční
výsledek dosažen dříve než u pacientů s operačním řešením. Reinzerci vazů
hlezenního kloubu autoři indikují jen u avulzních poranění, kde jsou
příznivé podmínky pro obnovení dobré tonizace poraněných vazů. 

A. Kulhánková a Z. Vilikus - Praha (Nejčastější úrazy ve florbalu) pomocí
dotazníkového průzkumu zjiš	ovali nejčastější typy zranění, jejich příčiny
amechanismy v tomto poměrně novém sportovním odvětví. Nejčastěji se
vyskytují distorze hlezenního kloubu, natažení lýtkového svalu, natažení stehen-
ních svalů, zhmoždění zápěstí a poranění oka. Nejčastějšími mechanismy je
přetížení pohybového aparátu, srážka se soupeřem, nechtěný pád, náhlé
zabrzdění pohybu, méně často úder hokejkou či míčkem či náraz na mantinel. 

M. Zeman - Třeboň (Možnosti využití fyzioterapie u sportovců v lázeňském
prostředí) zdůraznil, že fyzioterapie by měla na jedné straně sportovci na-
bídnout možnosti minimalizace zdravotních rizik spojených s výkonem, na
druhé straně s využitím specifických fyzioterapeutických metod výrazným
způsobem sportovní výkon dokonce zlepšit. 

J. Novák, V. Zeman a D. Müllerová - Plzeň („Tajemství“ tělesné zdatnosti
94-letého zimního plavce) zdůraznili příkladný životní styl, ovlivňující příznivě
parametry kardiorespirační kapacity, složení krevních lipidů a další charak-
teristiky plavce-veterána, který přes pokročilý věk nadále pravidelně startu-
je v soutěžích Českého poháru v zimním plavání.      

V. Chludilová a spol. - Brno (Transportní systém kyslíku po akutním
infarktu myokardu: řízený kardiovaskulární trénink) sledovali vliv kombino-
vaného tréninku, jehož základem byly vytrvalostní aerobní aktivity, na vý-
sledky spiroergometrického vyšetření a tři jednoduché silové výkony. Došlo
ke zlepšení výkonu na úrovni anaerobního prahu, jemuž odpovídala též
vyšší spotřeba kyslíku a současně též ke zlepšení výkonů ve všech třech
silových prvcích. 

Konference „Minulost-současnost-budoucnost“ přilákala 140 zaregistro-
vaných účastníků a zástupce 13 vystavujících firem. Na závěr prof. MUDr.
Petr Dobšák, CSc. poděkoval za organizátory nejen všem přednášejícím, ale
též všem bohatě diskutujícím (pro časovou tíseň musela být diskuse mnohdy
přesunuta do kuloárů) za účast a popřál příjemný návrat do domovů. Při-
slíbil, že jeho pracoviště je ochotné uspořádat konferenci tělovýchovných
lékařů i v budoucnu.  

Po skončení programu došlo k plenární schůzi České společnosti tělový-
chovného lékařství. Na ní úřadující místopředseda ČSTL doc. MUDr. L.
Hrazdira, CSc. omluvil nepřítomnost předsedy společnosti doc. MUDr. J.
Novotného, CSc. naléhavými rodinnými problémy a seznámil přítomné
členy společnosti s činností výboru v uplynulém období a s dalšími nejbliž-
šími úkoly. V závěru pak plénum poté, co bylo seznámeno s rozhodnutím
doc. MUDr. J. Novotného rezignovat ze zdravotních důvodů na všechny
funkce ve výboru společnosti, hlasovalo o novém předsedovi a dalších
funkcionářích. Staronovým předsedou byl zvolen doc. MUDr. L. Hrazdira,
CSc., novým místopředsedou člen výboru ČSTL MUDr. Jaroslav Novák
anovou členkou výboru na základě hlasování poslední valné hromady
ČSTL v Táboře v r. 2006 první náhradnice Mgr. Lenka Beránková, Ph.D. z
Fakulty sportovních studií MU v Brně.

(Prof. MUDr. Z. Placheta a MUDr. J. Novák)
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Ve dnech 11. - 13. prosince 2008 se konal již tradičně ve Špindlerově
Mlýně XII. Kongres o ateroskleróze. Organizační výbor tvořili členové České
společnosti pro aterosklerózu. Plzeňským zástupcem mezi nimi byla prof.
MUDr. H. Rosolová, DrSc. z 2. interní kliniky. Prezidentem kongresu byl
prof. MUDr. R. Češka, CSc. z III. interní kliniky Všeobecné fakultní
nemocnice a 1. LF UK v Praze.

Kongres byl zahájen sekcí „Současné trendy kardiovaskulárních onemoc-
nění a rizikových faktorů“ za předsedání prof. MUDr. R. Cífkové, CSc.
z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a našeho prof.
MUDr. J. Šimona, DrSc., kdy byly shrnuty současné trendy rizikových fak-
torů v České republice, porovnána města a malé obce (vyšší riziko kardio-
vaskulárních chorob bylo přítomno na venkově) a byla prezentována data
ukazující jasný vliv přítomnosti diabetu a dalších kardiovaskulárních
rizikových faktorů na mortalitu u nemocných s akutním infarktem myokar-
du. V navazující sekci „Diagnostické postupy v detekci rizika aterosklerózy“
jsme měli zastoupení výsledkovým sdělením „Kotníko-pažní index u nemoc-
ných s diabetem 2. typu a kardiovaskulární riziko“ kolektivu z 2. interní
kliniky (B. Petrlová, H. Rosolová s vydatnou pomocí mediků O. Fialy a J.
Solfronka), ve kterém jsme prezentovali výsledky výzkumu provedeného
na více než 250 diabeticích v péči našeho pracoviště. Hlavním poselstvím
naší práce je zjištění vysoké prediktivní hodnoty sníženého kotníko-pažního
indexu pro ischemickou cévní mozkovou příhodu a symptomatickou stenózu
karotid. V programu kongresu byla věnována velká pozornost kardiovasku-
lární prevenci u nemocných s diabetem 2. typu, a proto byli pozváni před-
ní čeští diabetologové. Prof. MUDr. T. Pelikánová, DrSc. hovořila o patoge-
netických mechanismech cévního poškození zejména na experimentálním
modelu. Prof. MUDr. J. Škrha, DrSc. z III.interní kliniky 1. LF UK hovořil
o zvýšeném riziku kardiovaskulární příhody v důsledku hypoglykémie,
naopak prof. MUDr. M. Kvapil, CSc., MBA a prof. MUDr. J. Perušičová,

DrSc. z Interní kliniky 2. LF UK zdůraznili negativní vliv chronické hyper-
glykémie. MUDr. T. Štulc, PhD. (IKEM) zdůraznil nutnost výběru správ-
ného antidiabetika sohledem na kardiovaskulární rizikový profil pacienta.
Součástí kongresu byla i sekce věnovaná experimentální ateroskleróze a mo-
lekulární genetice. První místo zde v soutěži o nejlepší publikaci získal
kolektiv pražských autorů M. Šnejdrlová, Z. Kalvach, R. Procházková, M.
Kvasilová, R. Češka s prací „Vztah polymorfismu apolipoproteinu E k funk-
čnímu stavu seniorů“. Další sekce byly věnovány farmakoterapii dyslipidé-
mií a aterosklerózy, kardiometabo-
lickému riziku, možnosti snížení
kardiovaskulárního rizika u diabe-
tiků a samozřejmě aktuálním vý-
sledkům farmakologických studií.

Součástí kongresu byl pracovní
oběd a schůzka spolupracovníků
MedPed (genetická studie zabýva-
jící se těžkými dyslipidémiemi), jíž
se za FN a LF Plzeň zúčastnili
biochemici prim. MUDr. H. Rus-
ňáková a MUDr. H. Pitrová a pre-
ventivní kardiologové z 2. interní
kliniky prof. MUDr. H. Rosolová,
DrSc. a MUDr. B. Petrlová.
Společenský program byl jako
obvykle perfektní - vystoupil
Ladislav Kerndl se svojí jazzovou
kapelou. 

MUDr. B. Petrlová

30. SVĚTOVÝ KONGRES SPORTOVNÍ MEDICÍNY, BARCELONA,
18. - 23. 11. 2008

Pod heslem „Za lepší svět“ se
vBarceloně ve dnech 18. - 23. 11.
uskutečnil jubilejní XXX. FIMS
World Congress of Sports Medicine.
Předseda organizačního výboru a pre-
sident Španělské federace sportovní
medicíny Juan Jose Gonzales Iturri
vúvodním projevu řekl mimo jiné:
„FIMS za osmdesát let své existence
udělala pozoruhodný pokrok. V sou-
časnosti sdružuje více než 120 ná-
rodních federací na všech pěti konti-
nentech. Jedním z jejích cílů je koor-
dinovat mezinárodní i národní pro-
gramy našeho oboru. Barcelona chce
být skvělým hostitelem pro všechny
účastníky. Zaručuje to nejen vědecký
program kongresu, ale také dopro-
vodné poznávací programy v naší ka-
talánské metropoli nezapomenutel-

ného architekta Gaudího, mimořádných moderních museí, historického
centra a v neposlední řadě imísta konání Olympijských her v r. 1992.“
Kongres zahájil president Mezinárodní federace sportovní medicíny FIMS
Walter R. Frontera, který vyjádřil naději, že v průběhu kongresu se každý
zúčastníků přesvědčí, že  účast na kongresu stála za námahu, a že kongres
uspokojí intelektuální zvídavost i poskytne dostatek příležitostí k výměně
zkušeností. 

V rámci kongresu se uskutečnilo generální shromáždění delegátů jedno-
tlivých členských federací. Jedním z hlavních bodů tohoto zasedání bylo též
rozhodnutí o místě konání 32. Světového kongresu FIMS v r. 2012. O po-
řadatelství se ucházelo pět kandidátů - vesměs z Evropy - Krakov, Londýn,
Řím, Salzburg a Stockholm. Každý z nich se snažil delegáty přesvědčit
skvělou prezentací, v případě Londýna dokonce i lákáním do místa konání
příští letní olympiády. Nakonec však hned v prvním kole se nadpoloviční
většina rozhodla uspořádat kongres v r. 2012 v Římě.

Podrobnější informaci z jednání kongresu v Barceloně přineseme
vpříštím čísle.

(jn)

Ve dnech 4. - 6. 12. 2008 se uskutečnila v pořadí již 6. konference Pracovní
skupiny Akutní kardiologie České kardiologické společnosti, organizovaná
tentokrát ve spolupráci s pracovní skupinou Chlopenní a vrozené srdeční
vady v dospělosti. Tradičním místem konání byly prostory hotelu Thermal
v Karlových Varech, společenský večer se tentokrát uskutečnil v hotelu
Pupp. Konference se zúčastnilo 350 lékařů a sester z České republiky a byli
zde i pozvaní řečníci z Německa a Slovenska. Odborný program konference
pokrýval řadu oblastí akutní kardiologické intenzivní péče, ale i proble-
matiku nemocí chlopní, intervenční kardiologie a arytmologie. Paralelně
probíhala lékařská a sesterská sekce a k vidění bylo více než 30 posterů. 

Na odborném programu se tento rok nemalou měrou podílela kardiolo-
gie I.interní kliniky LF UK a FN Plzeň. Doc. MUDr. Rokyta přednesl
přehledové sdělení týkající se problematiky časné diagnostiky infarktu
myokardu a dvě původní sdělení o balónkové kontrapulzaci (tříleté vlastní

sledování) a fosfatémii u pacientů s akutními koronárními syndromy. Asistent
MUDr. Bernat přednášel o radiálním přístupu ke koronárním intervencím,
vdiskusi k přednášce byla oceněna tato iniciativa plzeňských intervenčních
kardiologů. Jednou z výhod takto prováděných srdečních katetrizací je
imožnost jednodenního semiambulantního provedení. MUDr. Pešek před-
nesl přehledové sdělení o časných a pozdních komplikacích koronárních
intervencí a další originální sdělení o prognóze pacientů s infarktem myokar-
du po srdeční zástavě léčených perkutánní koronární intervencí (několikaleté
sledování). Kardiologické pracoviště I.interní kliniky se dále prezentovalo 2
lékařskými postery a 2 sděleními v sesterské sekci. 

Letošní konference jednoznačně převyšovala po odborné stránce kon-
ference minulé a dokumentovala důležitost kardiologické intenzivní péče,
která je nemyslitelná bez spolupráce s ostatními obory kardiologie.

R. Rokyta 

6. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY AKUTNÍ KARDIOLOGIE
V KARLOVÝCH VARECH, 4. - 6. 12. 2008 

XII. KONGRES O ATEROSKLERÓZE VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ, 
11. - 13. 12. 2008
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Stále častěji se v odborném i denním tisku dočítáme o hrozivém vzestupu
nemocných úplavicí cukrovou, u níž se pravděpodobně i mezi laickou veřej-
ností vžil název diabetes mellitus. Počet nemocných cukrovkou, což je ještě
bližší označení této choroby, stoupá každoročně o několik tisíc a počet těch,
u nichž byla u nás diagnostikována a kteří se na ni léčí, přesáhnul tři čtvrti
milionu. Při příležitosti Světového dne diabetu, kterým Světová zdravot-
nická organizace obrací pozornost k tomuto onemocnění, jsme proto
oněkolik informací požádali odborníka na slovo vzatého prof. MUDr.
Zdeňka Rušavého, PhD. z I. interní kliniky FN Plzeň. 

Je morbidita opravdu tak hrozivá, jak se běžně v tisku uvádí? Jak souvisí
diabetes mellitus s metabolickým syndromem, o němž rovněž stále častěji
slýcháme?

Nejdříve si ujasněme pojem „diabetes mellitus“. Je to název pro řadu pato-
geneticky odlišných chronických chorob charakterizovaných hyperglykémií.
Vzniká v důsledku absolutního nebo relativního nedostatečného účinku
inzulínu, který je charakterizován komplexní poruchou metabolismu cukrů,
tuků, bílkovin a dalších látek.

Z definice vyplývá o jak širokou škálu onemocnění se jedná. Z dat cen-
trální evidence UZIS v ČR lze posoudit závažnost pandemie. V ČR se v r. 2007
léčilo 728 tisíc diabetiků, což představuje incidenci 7,2 % v populaci. Cho-
roba se chová velmi agresivně. Od r. 2000 - 2007 je sledován 3% meziroční
přírůstek diabetiků v populaci ČR. V průběhu mojí třicetileté praxe se počet
diabetiků v ČR zdvojnásobil ! Pacientů s diabetem 1. typu je v ČR 53 000
a 2. typu je 700 000. Drtivá většina diabetiků 2. typu má metabolický syndrom.

Co to znamená, řekneme-li DM 1. typu či DM 2. typu. Jak se od sebe tyto
dva typy liší?

Klasifikace diabetu SZO z r. 1985 byla provedena za účelem určité kate-
gorizace různých typů diabetu. V r. 1997 byla nahrazena doporučním Ame-
rické diabetologické asociace (ADA), které v r. 1999 přijala Mezinárodní
diabetická federace (IDF).

1/ Diabetes mellitus 1. typu. Nejčastější příčinou je destrukce beta-buněk
Langerhansových ostrůvků pankreatu autoimunitním procesem. A. Příčina

vzniku může být nejasná - mluvíme o idiopatickém diabetu. B. Diabetes je
charakterizován absolutním nedostatkem inzulínu. Vzniká většinou v mladém
věku, není zde výrazně vyjádřena dědičnost. Nejčastěji vzniká náhle a pro-
jevuje se hlavními příznaky.

V posledních desetiletích je vyčleněna z původní diagnózy diabetu 2. typu
poměrně velká skupina nemocných, která je označována pojmem LADA.
Jedná se o starší neobézní pacienty s plíživě probíhající insulitidou. V pod-
statě se jedná o diabetiky I. typu, kteří mnohdy bývají v důsledku chybné kla-
sifikace špatně léčeni. Je u nich pozdě zahajována léčba inzulínem. Jedná se
pravděpodobně o velkou skupinu, která představuje 5 - 10% všech diabetiků.

2/ Diabetes mellitus 2. typu. Vzniká nejčastěji v dospělosti u lidí s nadváhou,
je přítomen familiární výskyt. Onemocnění vzniká plíživě, často bez příznaků.
Základní příčinou vzniku je inzulinorezistence se sekundárním vyčerpáním
beta-buněk. V časných stádiích choroby je přítomná hyperinzulinemie.
Choroba se projeví při neschopnosti beta-buněk produkovat dostateč-
nou dávku inzulínu k překonání inzulinorezistence - po vyčerpání beta
buněk.

Zvláštní malou skupinu tvoří typ MODY - jde o cukrovku mladých je-
dinců s autozomálně dominantní dědičností. Tento typ je třeba odlišit od
pozvolna vznikajícího diabetu 1. typu (vyloučit insulitidu).

Laický pacient si může říci - mám více cukru v krvi, no a co. S jakými
zdravotními riziky je hyperglykémie spojena? 

Mikroangiopatické pozdní komplikace diabetu (retinopatie, nefropatie,
neuropatie se syndromem diabetické nohy a dermatopatie) vznikají na pod-
kladě dlouhodobého působení hyperglykémie a jejich rizika vzniku a prů-
běh je podobný u obou typů diabetu. Kardiovaskulární (makroangiopatické
komplikace) vznikají i u nediabetiků, ale hyperglykémie představuje významný
rizikový faktor jejich vzniku. Jsou hlavní příčinou úmrtí nejen u diabetiků
2. typu, ale i u diabetiků 1. typu

Jaké jsou zásady terapie diabetes mellitus?
Léčba diabetu 1. typu je na první pohled jednoduchá, je nutné dosáhnout

normalizace glykémie optimální substitucí inzulínu. Tento jednoduchý cíl je

V salónku hotelu Jalta byli 18. 11. vyhlá-
šeni laureáti 7. ročníku soutěže Česká
hlava, slavnostní galavečer poté proběhnul
na půdě Vysoké školy ekonomické.  

To nejvyšší ocenění z osmi udělovaných
- Cenu vlády ČR „Česká hlava ČR 2008“,
obdržel prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC,
(nar. 1946) vedoucí vědecký pracovník
Ústavu organické chemie a biochemie
Akademie věd ČR v Praze „Za celoživotní
dílo a výzkum ve výpočetní chemii - obor
nekovalentní interakce a jejich aplikace na
biologické problémy“. Hlavním objevem
prof. Hobzy je tzv. nepravá vodíková vazba.
Svůj objev přibližuje nezasvěcenému
laikovi následovně: „Zatímco při dosud
známé vodíkové vazbě si vodík vázané

molekuly nepatrně přitahuje, při nepravé vazbě je naopak vodík oddalován.
Chemici si toho objevu všimli již před lety, ale nedokázali ho vysvětlit, a tak
to raději nekomentovali. Učebnice fyzikální chemie popisovaly prodloužení
vazby jako „fingerprint“, otisk prstu vodíkové vazby. To se bralo jako
dogma, o kterém se nediskutuje. My jsme prostředky kvantové chemie
vypočítali, že v závislosti na typu vázající molekuly se vazba někdy pro-
dlužuje, ale někdy naopak zkracuje. A co je velmi důležité, vysvětlili jsme
podstatu tohoto jevu i to, že takto vázané komplexy nejsou žádná rarita,
existuje jich řada ve všech třech skupenstvích. Abychom tu „naši“ novou
vazbu odlišili od té původní, nazvali jsme ji nakonec nepravá vodíková
vazba s modrým posunem, krátce nepravá vodíková vazba.“

Druhou oblastí výzkumu prof. Hobzy je objasnění nového druhu silo-
vého působení v nukleových kyselinách.

„To už je věc, která se vůbec experimentálně určit nedá a role teorie je
tady výlučná. V molekulové biologii platí, že chceme-li porozumět funkci
biomakromolekuly, musíme nejdříve porozumět její struktuře. My jsme
ukázali, že struktura DNA, a stejně tak bílkovin, je dána nejen vodíkovými
vazbami, ale také - a možná dokonce především - působením mezi jedno-
tlivými patry molekuly DNA, tedy mezi „příčkami“ na „žebříku“ dvojité
šroubovice. Tyto tzv. patrové interakce mají úplně jiný původ než vodíkové
vazby - a co je podstatné, právě ony do značné míry odpovídají za tvar DNA.“

I když jako teoretik prof. Hobza hledá třeba původ stabilizace bio-

makromolekul, směřuje svůj výzkum k lékařským aplikacím. Je přesvědčen,
že medicína i farmacie na jejich výsledky nedočkavě čekají. Uvádí se, že
počtem citací se prof. Hobzovi nevyrovná žádný český vědec. 

Cenu předsedy rady pro výzkum a vývoj získal prof. MUDr. Cyril Höschl,
DrSc., FRCPsych., ředitel Psychiatrického centra Praha a profesor psychiatrie
na 3. lékařské fakultě UK v Praze. Cenu obdržel za „Celoživotní dílo
v oblasti rozvoje, výzkumu a vývoje včetně popularizace psychiatrie a neuro-
behaviorálních věd“.

Cenu Doctorandus, věnovanou a.s. Vítkovice, získala Mgr. Alena Čížková
z Ústavu dědičných metabolických poruch 1. lékařské fakulty UK za práci
„Studium molekulární podstaty poruch mitochondriální ATP syntázy“.  

Zvláštní cenu Všeobecné zdravotní pojiš	ovny ČR získal MUDr. Radim
Šrám, DrSc., vedoucí oddělení genetické ekotoxikologie Ústavu experi-
mentální medicíny v Praze za práci „Hodnocení rizika vlivu znečištěného
ovzduší na zdravotní stav populace.“

Cenu Invence, věnovanou a.s. Škoda Auto, získal prof. Ing. Miroslav Š	ast-
ný, DrSc. z FAV ZČU v Plzni za práci „Redukce vysokofrekvenčních vibrací
parních potrubí a regulačních ventilů v sekundární části jaderné elektrárny“.

Cenu Poštovní spořitelny Gaudeamus získal Bc. Vladimír Soukup z Příro-
dovědecké fakulty UK v Praze za práci „Oral morphogenesis in the Mexican
axolotl: developmental origin of tooth germs in evolutionary contexts“.

Zatímco soutěž „Česká hlava“ je vyhlašována již od r. 2002, teprve
druhým rokem jsou hodnoceni laureáti v soutěži „Česká hlavička“. Ta je
určena středoškolským, studentům za významný objev nebo odbornou čin-
nost v oblasti technických a přírodních věd. Laureátům letošního ročníku
Česká hlavička předávali ocenění v brněnském Mahenově divadle ombud-
sman Otakar Motejl, prorektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof.
Stanislava Hronová, předsedkyně odborné poroty Českých hlaviček a prof.
Armin Delong. Slavnostní akt odvysílala Česká televize 22. listopadu.  

Z pěti kategorií Cenu Genus Nadačního fondu Veolia získala Markéta
Korcová, studentka oktávy Gymnázia v Plasích, za práci „Neuroanatomie učení
a paměti: úloha asociační parietální kůry v navigačním chování u potkana.“ 

Cenou Vysoké školy ekonomické Merkur, udělované za oblast technic-
kých a přírodních věd, byli odměněni studenti Střední průmyslové školy
strojní v Plzni Vladimír Minczér, Radek Trunec a Stanislav Zýka za týmovou
práci „Pásový dopravník“.

K slavnostnímu předání cen laureátům došlo v brněnském Mahenově
divadle, slavnostní akt odvysílala Česká televize 22. listopadu.        

(podle denního tisku - jn)  

DIABETES MELLITUS - PANDEMICKÉ ONEMOCNĚNÍ. 
K SVĚTOVÉMU DNI DIABETU - 14. 11. 

7. ROČNÍK SOUTĚŽE ČESKÁ HLAVA - PROJEKTU NA PODPORU
VĚDECKÉ A TECHNICKÉ INTELIGENCE

Národní cenu Česká hlava
za rok 2008 získal 

prof. Ing. Pavel Hobza
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V rámci Světového dne CHOPN proběhly i letos v České republice akce
zaměřené jak na odbornou, tak laickou veřejnost. 19. listopadu proběhla ve
třech městech akce „Měření dechových funkcí pro veřejnost“, kdy zájemci
měli možnost nechat si udělat zdarma spirometrické vyšetření. To se ode-
hrálo v Praze na Příkopech, v Ostravě na Masarykově náměstí a v Kutné
Hoře na Palackého náměstí. Součástí akce bylo vyplnění dotazníku, jehož
otázky jsou předmětem připravované epidemiologické studie ke zjištění
prevalence CHOPN. Hlavním pořadatelem Dne boje proti CHOPN je České
občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci (ČOPN). Sdru-
žení bylo založeno z iniciativy členů výboru České pneumologické a ftizeo-
logické společnosti (ČPFS). U jeho zrodu stály české lékařské kapacity, které
se této problematice dlouhodobě věnují: prof. MUDr. Vladimír Vondra,
DrSc., doc. MUDr. Jaromír Musil, PhD. a MUDr. Stanislav Kos, CSc. Zá-
kladním cílem ČOPN je rozšiřovat a prohlubovat znalosti lékařské i laické
veřejnosti o chronické obstrukční plicní nemoci. Každý zájemce o proble-
matiku může získat více informací na www.copn.cz.

Vzhledem k tomu, že problematika CHOPN zajímá širokou veřejnost,
obrátili jsme se na ředitele Léčebny tuberkulózy a plicních nemocí v Janově
MUDr. Stanislava Kosa, CSc. s několika otázkami.

Dnes už i v běžné mluvě se používá zkratky pro chorobu s dlouhým názvem.
Co to vlastně je CHOPN?

Chronická obstrukční plicní nemoc je vleklé zánětlivé onemocnění prů-
dušek. Pokud není toto onemocnění léčeno, vede k postupnému zužování
průdušek, jež není plně reverzibilní. Časem může dojít až k zániku plicní tkáně.
Největší vliv na rozvoj nemoci mají škodliviny, které nemocný inhaluje, přede-
vším zplodiny tabákového kouře, ale i další průmyslové zplodiny. Ikdyž je CHOPN
primárně onemocněním plic, často vyvolává závažné systémové poruchy. 

Jak jsme na tom v České republice ve srovnání se světem?
V současné době je CHOPN druhou nejrozšířenější infekční nemocí na světě,

kterou trpí přibližně 600 milionů lidí. V České republice se jedná zhruba o 700
až 800 tisíc dospělých. Odborníci předpokládají, že počet  pacientů s CHOPN
následkem zvyšujícího se počtu kuřáků ve společnosti ještě více poroste.

V roce 2020 bude CHOPN v celosvětovém měřítku dokonce třetí nejčastěj-
ší příčinou úmrtí. Odhaduje se, že na CHOPN v této době zemře čtyři a půl
milionu lidí ročně. Rostoucí tendence úmrtnosti dospělých na CHOPN je již
nyní zcela zřejmá. Každý rok si toto onemocnění v současnosti vyžádá 3 miliony
lidských životů na celém světě. V České republice vdůsledku CHOPN zemře
každoročně asi 1 700 lidí. 

Se zvyšujícím se počtem pacientů stoupají i finanční výdaje na jejich
léčbu. V České republice stráví pacienti s CHOPN v nemocnici průměrně
16 dnů a délka pracovní neschopnosti způsobená nemocí je 36 dnů za rok. 

Jaké jsou hlavní příčiny takového hrozivého trendu? Nebo se snad objevu-
jí nějaké další neznámé faktory?

Hlavní příčinou CHOPN je zcela neoddiskutovatelně kouření. Podílí se
celými 75 % na vzniku všech případů onemocnění! Kouření zrychluje pokles
plicních funkcí třikrát více než u nekuřáků. V České republice je přitom na
tabáku stále závislý každý čtvrtý obyvatel. 

Kromě kouření existují i další rizikové faktory CHOPN, například zplo-

diny z topení tuhými palivy, vaření na plynu bez dostatečného odvětrání,
výfukové plyny, dlouhodobý pobyt v kouři nebo prašném prostředí. Na vznik
nemoci mají vliv i opakované infekce horních cest dýchacích, chlad a pobyt
ve vlhkém prostředí i vlivy dědičnosti. 

Podle čeho nemocný pozná, že je ohrožen CHOPN? 
Charakteristickými příznaky CHOPN jsou kašel, vykašlávání hlenů a dušnost

- ta je přítomna zpočátku při námaze, později i v klidu. Tyto potíže jsou následkem
chronického zánětu průdušek, který vede k jejich zužování a ke zvýšené tvorbě
hlenu. Při vyšetřování nemocného se zaměřujeme hlavně na předchozí rizikové
faktory nemoci - tedy hlavně na kouření cigaret, na rizikové (prašné) pra-
covní prostředí, na prodělaná onemocnění dýchacího ústrojí u nemocného
i v jeho rodině a na přítomnost dalších nemocí.

Hlavní metodou pro potvrzení diagnózy je vyšetření funkce plic - spirometrie.
Jedná se o vyšetření, které nemocného prakticky nezatěžuje a naopak pomáhá
stanovit správný postup léčby. Podle výsledků vyšetření plicních funkcí je možné
stanovit stupeň, tedy závažnost onemocnění (stádium lehké - středně těžké
- těžké - velmi těžké).

Jak se CHOPN léčí? 
Cílem péče o nemocného CHOPN je především zmírnit příznaky, omezit

další zhoršování plicních funkcí, zabránit dalším plicním a srdečním kom-
plikacím, udržet dobrou stávající kvalitu života a život samotný prodloužit.
Kromě preventivních doporučení a doplňkové léčby (lázně, rehabilitace)
lékař předepíše speciální léky. Farmakologická léčba se používá k prevenci
a ke kontrole příznaků, ke snížení častosti a tíže akutních zhoršení nemoci
(exacerbací), ke zlepšení kvality života a ke zvýšení tolerance tělesné zátěže. 

Při léčbě CHOPN všech stádií je nutné vyloučit rizikové faktory, tedy hlavně
kouření cigaret a doporučuje se také každoroční očkování proti chřipce.
Dále je možné léčbu rozdělit na léčení stabilizované CHOPN a léčbu vzpla-
nutí (exacerbace) nemoci.

U stabilizované CHOPN je možné zpočátku vystačit s užíváním inhalovaných
léků krátkodobě rozšiřujících průdušky jen podle potřeby. U těžších stádií
nemoci je pak již nutné pravidelné inhalování léků s dlouhodobým účinkem
a dechová rehabilitace; méně vhodnou alternativou je podávání léků v table-
tách nebo čípcích. V nejtěžších stádiích je potřebné zvážit dlouhodobé podá-
vání kyslíku, případně u vhodných nemocných navrhnout transplantaci plic.

Při vzplanutí nemoci, které se projeví obvykle zhoršením kašle, změnou
vykašlávaných hlenů, zhoršením dušnosti, případně zvýšenou teplotou a dal-
šími příznaky nachlazení, je často potřebné vyšetření lékařem, zintenzívnění
nebo doplnění dosavadní léčby a zvážení vhodnosti odeslání nemocného do
nemocnice nebo léčebny. Při každém vyšetření by lékař měl zkontrolovat,
zda nemocný užívá inhalované léky správně, protože více než polovina
nemocných s CHOPN dělá chyby v inhalační technice!

Moderní léčba podle nejnovějších studií efektivně zlepšuje plicní funkce, snižu-
je dušnost a zvyšuje kvalitu života. Nově byl dokonce prokázán také pozitivní
vliv na přežívání u pacientů s CHOPN. Pro úspěšnou léčbu je ale vždy potře-
ba včasná diagnóza. Jen tehdy také může dojít k včasnému zahájení léčby. 

Potíže při CHOPN jsou podobné jako u průduškového astmatu. Jak se tato
dvě onemocnění liší?

však i za pomoci moderních technologií (inzulínových pump, glukometrů
akontinuálních monitorů) velmi těžce splnitelný.

Léčba diabetiků 2. typu je velmi komplikovaná a komplexní, protože
máme cílů mnoho a diabetes se vyvíjí v čase s poklesem vlastní sekrece
inzulínu. Léčíme obezitu, krevní tlak, lipidové spektrum současně s gly-
kémií. Pacienti nemají v časných stádiích diabetu subjektivní obtíže a proto
nevěnují léčebným doporučením velkou pozornost. O léčbu se začnou zají-
mat až ve stádiu rozvinuté aterosklerózy, kdy kontrola glykémie nemá
rozhodující význam.

Máme v současnosti nějaké moderní vymoženosti ?
Pro diabetiky 1. typu je rozhodující přístup k moderním technologiím

vaplikaci inzulínu (inzulínové pumpy) a k monitoraci glykémií ( kontinuál-
ní monitory glykémií, nové glukometry). Inzulín je nahrazován inzulínový-
mi analogy, které snižují riziko vzniku hypoglykémie. Intenzivně probíhá
výzkum v oblasti transplantaci inzulínových ostrůvků.

V léčbě diabetiků 2. typu jsou stále více upřednostňovány léky, které
nevyvolávají hypoglykémii a nevedou k přírůstku hmotnosti. Převratnou
lékovou skupinu v diabetologii představují inkretiny, hormony zažívacího
traktu, které zasahují do homeostázy glukózy. Klinicky se využívá podkožní
aplikace glukagon-like polypeptidu 1 - GLP1, který zvyšuje citlivost beta-
buněk na hyperglykémii. Inzulín je z beta buněk rychleji vyplavován. Pokud
glykémie klesne, sekrece inzulínu se rovněž sníží. Další léky, které ovlivňují
enter-inzulární osu jsou blokátory dipeptydilpeptidázy 4 (DPP4 ) - glinidy.
Blokují odbourávání GLP-1, a tím zvyšují jeho účinnost. Léky s působením na
entero-inzulární osu vedou k poklesu hmotnosti, mají minimum vedlejších
účinků a mohou být kombinovány s klasickými perorálními antidiabetiky (PAD).

Nemám diabetes či sklon k němu? Jak se o tom přesvědčit?
Diabetes mellitus 2. typu je dědičná nemoc. Velké riziko jeho vzniku

představuje pro ženu porod velkého dítěte a diabetes v těhotenství. Vý-
razným rizikovým faktorem je i obezita a metabolický syndrom. Preven-
tivně působí pravidelná fyzická aktivita a nízkokalorická dieta.

Pacienti s diabetem 2. typu nemusí mít dlouhou dobu žádné obtíže a na
jejich nemoc upozorní jiný specialista (stomatolog - paradontóza, derma-
tolog - onychomykóza, gynekolog, urolog atd.). Diagnostická je glykémie
zžilní krve za 2 hodiny po požití 75 g glukózy. Řada lidí však používá při
podezření na diabetes močové diagnostické papírky na glykosurii, nebo do
sbírané moči přidá kvasnice a zkoumá, zda začnou kvasit.

Význam akcí „Den zdraví“ s měřením tlaku krve, glykémie a lipidů?
ČR je členem Mezinárodní diabetické federace (International Diabetes

Federation - IDF), která se snaží o zmírnění zdravotního dopadu diabetu
io snížení pandemie diabetu. Světový den diabetu má za cíl upozornit poli-
tiky na tuto hrozbu a snažit se rozšířit léčebné možnosti.

Podobný efekt mají zmíněné akce, které navíc zvyšují úroveň znalostí
populace v oblasti prevence aterosklerózy. 

Ještě v r. 1971 uváděl P.Lukl (Vnitřní lékařství, Praha, Avicenum 1971),
že cukrovka je časté onemocnění, je jí postiženo 1-2 % lidí. Je proto na
místě označit současnou situaci za „pandemii“, ačkoliv se o nakažlivé one-
mocnění nejedná. Při současném trendu lze očekávat, že jí během dalších
deseti let bude postiženo deset procent obyvatel. Přiměřená pohybová
aktivita má zejména u diabetu 2. typu příznivý účinek - snižuje inzulínore-
zistenci a zvyšuje inzulínosenzitivitu. Při pravidelné pohybové aktivitě pak
lze snížit dávky inzulínu. Pravidelná fyzická aktivita je rovněž velmi účinná
vprevenci vzniku diabetu 2. typu. Životní styl, respektování zásad racionál-
ní výživy a pravděpodobně i duševní hygiena mohou velmi výrazně pozi-
tivně ovlivnit průběh choroby a účinnost terapie.

S prof. MUDr. Z. Rušavým, PhD. hovořil  -jn-  

SVĚTOVÝ DEN BOJE PROTI CHRONICKÉ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCI
(CHOPN) - 19. 11.
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Přednáškový večer Rehabilitačního oddělení FN Plzeň-Lochotín mode-
roval MUDr. M. Zikmund. Zaznělo sedm variabilních přednášek s bohatou
obrazovou dokumentací.

Temporomandibulární poruchy - komplexní léčba (prim. MUDr. H. Hla-
dová , E. Bednářová)

Posluchači byli seznámeni s obecnou problematikou temporomandibu-
lární dysfunkce, diagnostikou a léčbou z pohledu myoskeletární medicíny.
Temporomandibulární poruchy zahrnují řadu klinických potíží, které mají
úzký vztah ke žvýkacímu svalstvu , temporomandibulárnímu kloubu a v už-
ším slova smyslu i k celému pohybovému aparátu.

V přednášce byl kladen velký důraz na diagnostiku , klinické vyšetření
a léčbu. Chybou je opomenutí vyšetření vzdálených funkčních poruch, které
mohou být příčinou sekundárního postižení struktur temporomandibulárního
komplexu v důsledku svalového zřetězení. Pouze vhodně zvolenou fyzioterapií
zahájenou ve fázi funkčních změn a cílenou na klíčový bod poruchy do-
cílíme normalizace hybnosti dolní čelisti, vymizení bolestí a lupavých feno-
menů, a dosáhneme optimální svalovou koordinaci.Tam, kde je stres klíčovým
problémem TMP nesmíme zapomínat na vhodně zvolenou psychoterapii .

V RHC programu u TMP se uplatňuje: nákusná dlaha, postizometrická
relaxace (PIR) spasmů žvýkacích , šíjových a jazylkových svalů, myofasciální
uvolnění retrahovaných měkkých tkání, nácvik správné aktivace hypoaktiv-
ních protraktorů, retraktorů a antagonistů, posilování hlubokého stabilizač-
ního systému páteře, PIR zkrácených svalů včetně PIR bránice, dechová
RHC, posturální cvičení a psychoterapie.

RHC po frakturách proximálního humeru. (MUDr. K. Kilianová)
Léčba po frakturách proximálního humeru je operační, konzervativní

a rehabilitační. Na včasném zahájení RHC závisí následně výsledek RHC.
Rehabilitace se sestává z pěti fází: 

1. fáze prevence reflexních a dystrofických změn. 2. fáze: rehabilitace
lopatky - obnova pohyblivosti ve skapulothorakálním spojení. 3. fáze: reha-
bilitace ramene - nervosvalová stabilizace glenohumerálního kloubu. 4. fáze
mobilizace ramene. 5. fáze: silově vytrvalostní trénink. Cíle rehabilitace: Co
nejkratší trvání celkové profesní či sportovní neschopnosti. Obnova pohy-
bové aktivity ramene. Obnova kvalitní svalové synergie pro posturálně sta-
bilizační a dynamické funkce pletence i celé horní končetiny. 

Pravidelnou RHC ukončujeme při restituci posturálně - dynamických
funkcí ramenního kloubu s rozsahem elevace nad 135 stupňů. Délka reha-
bilitace je obvykle do 3.- 4. poúrazového měsíce.

Možnosti RHC při léčbě transsexualismu (I. Poustková, M. Platzerová)
Transsexualitou nazýváme obrácenou (inverzní) sexuální orientaci, kdy se

jedinec v rozporu s vrozeným pohlavím identifikuje s pohlavím opačným.
Terapie transsexualismu zahrnuje dlouhodobou léčbu trvající minimálně tři
roky, kterou obvykle zahajuje a řídí sexuolog, případně psycholog a posléze
chirurg. Chirurgické výkony směřují ke změně tělesného pohlaví. U mužů
spočívají v kastraci, u žen v odstranění prsou plastickými chirurgy, odstra-
něním dělohy a vaječníků, z labia majora je možno vytvořit šourek s testi-
kulárními implantáty, mikropenis z klitorisu (metaoidioplastika), neopenis
mikrochirurgickým přenosem volného laloku (např. z předloktí) s transpo-
zicí n.femoralis. Napojení močové trubice na lalok bývá někdy velmi proble-

matické a vyskytují se časté píštěle. Elektrostimulace penisu je prováděna na
RHC oddělení u 2 pacientů po dobu 1,5 roku. Využívá se následný postup: šikmé
impulsy o délce 100-500 ms (nejúčinněšjší 200 ms), intenzita proudu 10-12 mA,
doba aplikace 5 min na každý motorický bod. Provádí se monopolárně, velká
plochá elektroda je uložena pod sacrem, malou dráždivou elektrodou stimu-
lujeme postupně asi tři motorické body na penisu. V případě stanovení diagnó-
zy F 640.0 - transsexualismus je konverze pohlaví zcela hrazena zdravotní
pojiš	ovnou. ČR v tomto směru patří mezi světovou špičku, v zahraničí je
běžná vlastní úhrada této nákladné operace!

Rehabilitace u artroplastiky horního hlezenního kloubu - kasuistiky
(MUDr. V. Roubíčková)

Osteoartróza je onemocnění, které svými důsledky nepříznivě ovlivňuje kva-
litu života. Důležitá je komplexní léčba. Neúspěšná konzervativní léčba spo-
kročilými kloubními změnami je indikací k náhradě umělým kloubem. Po
provedení artroplastiky nastupuje rehabilitační léčba. Na oddělení léčebné re-
habilitace FN Plzeň byli v r. 2008 hospitalizováni tři nemocní po aloplastice hlez-
na. Indikací k totální endoprotéze (TEP) byla artróza horního hlezenního
kloubu. Po rehabilitaci u všech sledovaných pacientů došlo ke zmírnění bolestí
v operovaném hlezenním kloubu, zlepšil se rozsah pohybu a upravil se stereo-
typ chůze.

Rehabilitace u TEP kolenního kloubu (MUDr. J. Teplá, D. Rýdlová)
V přednášce byly probrány indikace totální aloplastiky kolene a faktory,

které jsou nutné pro dobrou funkci aloplastiky. Pozornost byla věnována
časným i pozdějším komplikacím po operaci, jako je infekce, tromboembolie,
postižení n. peroneus či aseptické uvolnění implantátu. Byla podtržena
důležitost pooperační rehabilitace a zmíněny vhodné a nevhodné sportovní
aktivity pro nemocné po TEP kolene.  

Vestibulární rehabilitace (Mgr. P. Konášová)
Závratě patří mezi druhý nejčastější symptom po bolestech hlavy. Ve věku

nad 60 let každý druhý člověk trpí závratěmi. V prezentaci byla shrnuta pro-
blematika vestibulárních syndromů, typů závratí, indikace i kontraindikace
vestibulární RHC. Cílem rehabilitace je především zaměření se na obnovení
posturální kontroly a sebejistoty, facilitace a optimalizace centrálních kom-
penzačních mechanismů, zlepšení nestability zraku, stoje, chůze a tím zmen-
šení subjektivních potíží pacienta. V závěru příspěvku byla představena
metoda posturografie. Jedná se o vyšetřovací metodu sloužící k optimalizaci
balančního deficitu, která dokumentuje směr výchylek pacienta v různých
typech stojů a umožňuje nácvik stability stoje s využitím biofeedbacku.

Nové rehabilitační metody na Oddělení léčebné rehabilitace FN Plzeň (D.
Vacková)

Na RHC oddělení se věnujeme fitnessovému tréninku ve vodě (aqua fit-
ness) a na souši (ve fitness centru). Aqua fitness je kompletní tělesný trénink ve
vodě. Využíváme aqua gymnastiku, aqua aerobic, aqua step aerobic a aqua
jogging. Při cvičení používáme speciální aqua pomůcky (aqua nudle). Cvičí-
me v bazénu o velikosti 10x4m, vybaveným posuvným dnem a protiproudy.
Naše fitness centrum je vybaveno přístroji pro aerobní trénink (běžecký tre-
nažér, rotoped, stepper, eliptický trenažér) a anaerobní trénink (posilovací věž,
jednoruční činky). Pro klienta připravujeme individuální termín a naučíme
základy posilování. Prim. MUDr. Hana Hladová

Jedná se o dvě různé nemoci, které mohou mít jen podobné příznaky.
Přibližně 10 % nemocných má obě nemoci současně. Astma je většinou aler-
gického původu, vzniká v raném věku a má záchvatovité projevy. Dušnost
se objevuje v klidu v denních či nočních hodinách, nebo po sebemenší
námaze. CHOPN spíše zasahuje dospělé. Téměř výhradně jí trpí kuřáci.
Obtíže u CHOPN nastupují po řadě měsíců i let a postupně se zhoršují,
hlavně v souvislosti s fyzickou zátěží, teprve v pokročilých stádiích jsou pří-
tomny i v klidu. Tyto dvě nemoci od sebe nejlépe rozliší lékař - pneumolog. 

Co radí odborník, aby pacient nedospěl až do stádia, kdy sebemenší pohyb
se pro něj stane utrpením? 

Z aktuálních údajů Státního zdravotního ústavu vyplývá, že více než čtvrtina
Čechů si neodpustí denně cigarety a pravidelně kouří. Počet kuřáků se přitom
u nás v posledních deseti letech téměř nezměnil. Zvláš	 alarmující je však fakt,
že cigaretu si každý rok zapálí stále více dětí. V roce 2006 kouřilo více než 16 %
patnáctiletých školáků. Ze statistik vyplývá, že dívky kouří častěji než chlapci. 

Důvod kouření může být mechanický - doporučuje se proto nahradit ciga-
retu nějakým jídlem. Samozřejmě nikoliv tučnými či kaloricky vydatnými
pochoutkami, ale nejlépe tím, po čem se nepřibírá - nejlepší je ovoce a (ještě
lépe) zelenina, někteří abstinující kuřáci volí žvýkačku. Nesmí se zapomínat
na pití - denní dávka by se měla pohybovat okolo 3 litrů. Velmi vhodné je
začít pomalu, ale jistě se sportem podle vlastního výběru. Velmi vhodné je
pravidelné plavání. Intenzita pohybové aktivity by měla být střední, s někte-
rými úseky vyvolávajícími mírné zapocení (např. při hrách, joggingu, cyklistice,
běhu na lyžích apod.) Pokud není v počátečních stádiích nemoci pacient
limitován nepříznivým zdravotním stavem, lze postupně doporučit i intenzivní
tělesnou zátěž s propocením oděvu. Poté však nezapomenou na hygienu -
osprchovat se a převléci do suchého. Vhodné je určitě také otužování. 

Další příčinou kouření je obsah nikotinu - ten zpomaluje vyprazdňování
žaludku, takže po vykouření cigarety nepoci	uje kuřák tak brzo hlad. Na stře-

vo naproti tomu působí nikotin obráceně, urychluje průchod potravy.
Ubývalých kuřáků se tak mohou objevit potíže se zácpou. Pomoc je i zde
možná - jednak užívání nikotinových náhrad (žvýkačky, podjazykové tablety,
náplasti, inhalátor), jednak léky zmírňující abstinenční příznaky. Je vhodné
konzumovat potraviny s vysokým obsahem vlákniny, zeleninu, jogurty,
olivový olej. 

Poraden pro odvykání kouření je v ČR několik desítek. Odborníci vám
poradí například na internetových stránkách www.dokurte.cz. Seznam po-
raden mohou zájemci najít i na www.copn.cz. 

Jaký je Váš názor na kouření studentů a studentek zdravotnických oborů
- na lékařských fakultách či dalších vzdělávacích institucích? 

Myslím si, že v současné době už každý normálně myslící člověk ví, že
kouření cigaret je velmi škodlivé a že podle MKN-10 znamená diagnóza
F17 = Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku.
Jedná se tedy o psychické onemocnění spojené se závislostí na nikotinu,
které má velmi škodlivé až zničující somatické následky. Jsou sice i mezi
politiky některé osoby, které tyto objektivní skutečnost nechtějí nebo ne-
umějí vzít na vědomí. Pracovníci ve zdravotnictví by se však měli řídit
medicínou založenou na důkazech a měli by být mezi prvními, kteří se
stanou vzorovými osobami pro své okolí a samozřejmě pro nemocné.
Někdy mě napadá myšlenka, zda by pro přijetí na lékařskou fakultu nebo
zdravotnickou školu nemělo být pomocným kritériem také nekuřáctví.
Povinností každého zdravotníka by mělo být zeptat se vyšetřovaného
nemocného, zda kouří. Pokud nekouří, měl by ho pochválit, pokud kouří,
měl by mu doporučit odvykání kouření a pomoci v jeho začátku. A zdravot-
ník, ze kterého je na dálku cítit kouř z cigaret, bude obtížně přesvědčovat
své nemocné o škodlivosti kouření…

S členem výboru ČOPN a ředitelem plicní léčebny v Janově 
MUDr. Stanislavem Kosem, CSc. hovořil MUDr. J. Novák.

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER REHABILITAČNÍHO ODDĚLENÍ FN 5. 11. 2008
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Za předsednictví Doc. MUDr. J. Motáně, CSc. odezněla celkem čtyři
sdělení. Přinášíme souhrny jednotlivých přednášek. 

Táborská J., Pazdiora P., Švecová M. (Infekční klinika LF a FN v Plzni,
Ústav epidemiologie LF UK, Ústav mikrobiologie LF UK v Plzni): No-
rovirové gastroenteritidy.

Onemocnění vyvolaná těmito viry jsou známa téměř 80 let. Původní oz-
načení Norwalk-like viry má od roku 2005 novou taxonomii (čele
 Ca-
liciviridae, rod Norovirus). Noroviry jsou příčinou více než 90 % nebakte-
riálních epidemií akutních gastroenteritid v Evropě i USA. 

Autoři prezentovali soubor 62 nemocných s touto nákazou u hospitalizova-
ných na Infekční klinice FN v Plzni a porovnali klinické a epidemiologické cha-
rakteristiky onemocnění s rotavirovými infekcemi. Výskyt norovirových infekcí
byl celoroční, maximum případů v lednu a listopadu. Rotavirové nákazy (cel-

kem 228 nemocných) se vyskytovaly zejména v prvních 4 měsících roku. Vě-
kové rozložení obou souborů bylo obdobné, nejvíce pacientů bylo ve věku 1-36
resp. 48 měsíců. V obou skupinách bylo srovnatelné množství nemocných ve věku
nad 10 let. Klinický průběh norovirových gastroenteritid byl lehčí, doba hos-
pitalizace kratší o 1 den oproti rotavirovým. Rozdíly byly i v jednotlivých klinic-
kých příznacích. Norovirové infekce proběhly ve 2/3 afebrilně a pouze 70 % ne-
mocných mělo průjem, zatímco urotavirových gastroenteritid byla zazname-
nána teplota u 72 % a průjem u94 % případů; zvracení a jeho frekvence byly
v obou skupinách srovnatelné. U norovirových nákaz byla pozorována ve 2/3
případů mírná dehydratace, u rotavirových převážně střední a těžká dehydra-
tace. Jiné komplikace byly raritní. Norovirové gastroenteritidy se významně
podílely na etiologii průjmových onemocnění u hospitalizovaných dětí (až 10 %).
Jejich klinický průběh byl méně závažný než u rotavirových nákaz. 

Další z přednáškových večerů pořádaných Spolkem lékařů ČLS JEP v Plz-
ni konaný ve středu 19. listopadu byl převážně věnován vyšetřování pomocí
hybridního přístroje PET/CT. V prvním sdělení autorů Fikrle A., Záhlava J.
a Malán A. „Pozitronová emisní tomografie (PET) v kardiologii“ byli poslu-
chači seznámeni s možnostmi této relativně nové zobrazovací techniky při
vyšetřování srdce. Stále se rozšiřující sí	 PET a hybridních PET/CT přístrojů
především pro onkologickou diagnostiku umožňuje jejich využití i v kardiologii.
V přednášce byl podán přehled o současných možnostech PETu při posuzo-
vání a kvantifikaci perfuze a funkce myokardu. Hlavní část přednášky byla
zaměřena na vyšetřování viability myokardu pomocí 18FDG. Doposud bylo
vyšetřeno 64 nemocných především před kardiochirurgickou operací. Metodika
hyperinzulinemického/euglykemického „clampu“ umožňuje vyšetřovat i ne-
mocné s diabetem a i u nich získat kvalitní obrazy, podávající informaci o glu-
kózovém metabolismu myokardu. Posouzení viability myokardu pomocí 18FDG
má význam v předpovědi zlepšení regionální a globální funkce levé komory
po revaskularizaci, možnosti revaskularizace jako prevence dilatace a remo-
delingu levé srdeční komory a stanovení rizika a prognózy nemocného.

Ve druhé přednášce autoři Malán A., Slípková D., Záhlava J. a Fikrle A.
porovnávali „klasické scintigrafické metodiky versus PET/CT v diagnostice
neuroendokrinních tumorů“. Po shrnutí obecných informací týkajících se
patofyziologie, diagnostiky a terapie neuroendokrinních tumorů autoři re-
trospektivně zhodnotili výsledky scintigrafických metodik (111In Octreoscan
a 123I-MIBG) provedených v rámci podezření na tumory neuroendokrinního
systému za období posledních 3 let. Další část sdělení porovnávala
výtěžnost klasických scintigrafických metodik a 18FDG PET/CT u pacientů,
kteří podstoupili obě vyšetření za stejné časové období. Obě metodiky -
Octreoscan/18FDG PET/CT nebo MIBG/18FDG PET/CT - podstoupilo

celkem 18 pacientů. Na podkladě získaných zkušeností se jeví jako opti-
mální v případě podezření na neuroendokrinní tumor klasické metodiky
nukleární medicíny kombinovat s vyšetřením 18FDG PET/CT, a to vzhle-
dem k různému stupni diferenciace a různému stupni glukózového
metabolismu neuroendokrinních tumorů.

V dalším sdělení nazvaném „18FDG PET/CT orofaciálních nádorů“ autoři
Ferda J., Ferdová E., Záhlava J. a Walter J. uvedli zkušenosti s celkem 105
vyšetřeními u 87 nemocných v průběhu posledních 3 let. Z uvedeného
počtu pacientů byla metoda nejčastěji indikována k restagingu po léčbě
(70% vyšetření). Na jednotlivých kasuistikách autoři dokumentovali přínosy me-
tody, kterými je především možnost přesné detekce lokální recidivy a vzdá-
lených metastáz, a také její limitace, mezi něž lze zařadit zejména možnost
falešně pozitivních nálezů v reaktivně aktivovaných uzlinách na krku. 

Poslední příspěvek od autorů Záhlava J., Fikrle A., Malán A., Ferda J.,
Ferdová E., Mrázková P. a Schmiedhuber P. se týkal „PET/CT vyšetření
pomocí 18FDG u pacientů s primárními mozkovými nádory“. Z nevelkého
počtu 19 vyšetření u 18 pacientů po porovnání s vyšetřením magnetickou
rezonancí vyplynulo, že vyšetření může u některých pacientů pomoci při
odhadu gradingu tumoru neinvazivní cestou, umožní specifikovat oblasti
snejvyšší metabolickou aktivitou před případnou biopsií a je možno ji
doporučit také při detekci recidivy tumoru po léčbě. Vizuální hodnocení je
vhodné doplnit semikvantitativním, pro přesné posouzení metabolické
aktivity tumoru je nanejvýš potřebné provedení fúze s obrazy získanými
magnetickou rezonancí.

Program uváděl prim. MUDr. Zdeněk Chudáček Ph.D., který společně
sněkterými posluchači také přispěl zasvěcenými dotazy, připomínkami
anáměty do diskuse. J. Záhlava

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER INFEKČNÍ KLINIKY FN 26. 11. 2008 

Dne 12. 11. 2008 se v Šafránkově pavilonu konal Večer Dermatovene-
rologické kliniky LF UK a FN v Plzni. Večeru předsedala a diskusi řídila
prim. MUDr. P. Toufarová. Večera se tradičně zúčastnili především kole-
gové dermatologové z Plzeňského kraje a někteří kolegové z jiných oborů,
protože program byl jako vždy zaměřen na mezioborovou spolupráci.
Předneseno bylo celkem pět přednášek.

První přednášku přednesla doc. MUDr. P. Cetkovská, která ve spolupráci
s lékaři I. Interní kliniky (MUDr. H. Szakos, MUDr. T. Reischig) připravila
příspěvek na téma Kožní komplikace u pacientů po transplantaci ledvin.

Pacienti po orgánové transplantaci patří do skupiny nemocných ohro-
žených vznikem kožních nádorů a infekcí. V rámci výzkumného záměru
probíhá na dermatovenerologické klinice od roku 2005 pravidelné vy-
šetřování příjemců ledvin. Dosud bylo vyšetřeno 207 pacientů, z nich 20%
již mělo nemelanomové kožní nádory, 11% aktinické keratózy a 23% HPV
infekci. Výsledky předběžné studie ukazují, že transplantovaní pacienti jen
málokdy používají vhodné prostředky k ochraně před UV zářením a téměř
polovina nemocných se vůbec nechrání před sluncem, přestože je známo,
že UV záření je hlavní příčinou vzniku kožních karcinomů. 

Druhou přednášku přednesl as. MUDr. J. Říčař na téma Sportovci
a kožní nálezy. 

V přednášce byl podán přehled rozsáhlé, etiologicky různorodé skupiny
dermatóz. Jde především o onemocnění mladší, jinak zdravé populace.
Dermatózy jsou většinou benigní povahy, ale mohou působit diagnostické
obtíže. Mezi hlavní onemocnění sportovců patří dermatózy z mechanických
příčin, dermatózy způsobené vlivem zevního prostředí, kožní infekce a imu-
nitní reakce při sportu spojené s kožními projevy.

Třetí přednášku s názvem Profesionální mykóza na obličeji, přednesl
MUDr. M. Novák. Byl popsán neobvyklý případ pacientky s mykotickou
infekcí zoofilním kmenem Trichophyton mentagrophytes v oblasti levého
oka, který byl hlášen jako choroba z povolání. V příspěvku jsme dále uvedli
počty hlášených profesionálních trichofycií v uplynulých letech v Plzeňském
kraji, zdůraznili význam pracovní anamnézy pro diagnostickou rozvahu (ne-
mocná pracovala jako ošetřovatelka malých hlodavců v zoo) a porovnali jsme
efekt celkové antimykotické léčby itrakonazolem a terbinafinem u nemocné. 

Další přednášku na téma Přehled emoliencií a jejich použití, přednesla
MUDr. M. Komorousová. Jde o nejstarší dermatologika, používaná k zlep-
šení a obnovení přirozené bariérové funkce kůže. Mezi nejčastější indikace
patří ichtyózy, atopická dermatitida, psoriáza, choroby s poruchou roho-
vění, senilní, diabetické změny na kůži. V přednášce byl uveden přehled
emoliencií, způsoby a frekvence aplikace. Zvláštní pozornost byla věnována
použití emoliencií v dětském věku. 

Tématem poslední přednášky, kterou přednesl as. MUDr. T. Fikrle byl
Erbiový laser u kožních chorob. Er:YAG laser patří mezi vysokovýkonné
ablační lasery. V dermatologii se používá především k „vyhlazení“ nerovnos-
tí reliéfu kožního povrchu, odstranění drobných benigních tumorů a kož-
ních depozit. Mezi nejčastější indikace patří stav po akné, jizvy, hyperpig-
mentace, nevoidní afekce a řada dalších. Nežádoucích účinků je minimum,
a jde zejména o perzistující erytém a posuny v pigmentaci. 

Na závěr večera proběhla ještě krátká diskuze ke všem předneseným
příspěvkům.

Prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.
přednosta Dermatovenerologické kliniky LF UK a FN v Plzni

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER DERMATOVENEROLOGICKÉ KLINIKY
12. 11. 2008

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY FN
19. 11. 2008
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14.1. Večer Neonatologického oddělení
21.1. Večer tělovýchovného lékařství
28.1. Večer Onkologického a radioterapeutic-

kého oddělení
Únor
04.2. Večer Ústavu soudního lékařství
11.2. Postgraduální lékařské dny 2009 (10. 2 -

12. 2. odpoledne)
18.2. Večer Transfúzního oddělení
25.2. Večer Oddělení klinické farmakologie 
Březen
11.3. Večer Kliniky ortopedie a traumatologie

pohybového ústrojí
18.3. Večer Neurochirurgického oddělení
25.3. Večer Kliniky pracovního lékařství
Duben
01.4. Večer Šiklova patologicko-anatomického ústavu 

08.4. Večer Chirurgické kliniky
15.4. Večer Ústavu lékařské genetiky
22.4. Večer I. interní kliniky
Květen
06.5. Večer II. interní kliniky
13.5. Večer Psychiatrické kliniky
20.5. Večer Ústavu imunologie a alergologie
27.5. Večer Urologické kliniky 
Červen
03.6. Večer Ústavu mikrobiologie a Ústavu

epidemiologie FN
10.6. Večer Gynekologicko-porodnické kliniky
Září
02.9. Večer Psychiatrické léčebny Dobřany
09.9. Večer Geriatrického oddělení
16.9. Večer Anesteziologicko-resuscitační kliniky
23.9. Večer Oddělení léčebné rehabilitace
30.9. Večer Dětské kliniky

Říjen
07.10. Večer Oční kliniky
14.10. Večer ZZS Plzeňského kraje
21.10. Večer Infekční kliniky 
Listopad
04.11. Večer Kliniky TRN
11.11. Večer Dermatovenerologické kliniky 
18.11. Večer Radiodiagnostické kliniky FN Lochotín
25.11. Večer Kliniky ORL
Prosinec
02.12. Večer Radiodiagnostického oddělení FN Bory
09.12. Večer Neurologické kliniky
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(Doc. MUDr. V. Fessl, CSc., předseda SL v Plzni,
doc. MUDr. J. Motáň, CSc., vědecký sekretář SL

v Plzni)

V průběhu přednáškového večera na Šafránkově pavilonu LF přednesli
pracovníci kliniky šest odborných sdělení: 

L. Hauer: Bisfosfonáty indukované kostní nekrózy čelistí. Bisfosfonáty
jsou léky inhibující kostní resorpci. Až se zavedením vysoce účinných ami-
nobisfosfonátů do praxe se objevil další z nežádoucích účinků těchto léků
- osteonekróza čelistí. Autor prezentoval předpokládanou patogenezi této
komplikace, její incidenci , rizikové faktory jejího vzniku, klinické příznaky,
možnosti diagnostky, staging a doporučení pro prevenci a léčbu. Prezen-
toval soubor 10 pacientů, léčených pro osteonekrózu na Stomatologické
klinice za posledních pět let.

P. Andrle: Glandulární odontogenní cysta - kasuistika. G.o.c.je vzácné
onemocnění, poprvé zařazené mezi cysty orofaciální oblasti ve WHO klasi-
fikaci v roce 1992. Dosud bylo ve světové literatuře popsáno asi 60 případů,
v české literatuře zatím žádný. Z imunohistochemických vyšetření je potvrzen
odontogenní původ leze. Jde o metaplazii a nikoliv o vznik cysty z ektopických
intraosseálních žlázek. Autor prezentoval kasuistiku pacienta s časnou po-
operační recidivou, typickou po prosté enukleaci této cystické leze.

J. Drobný, A. Puchnerová: Atypická komplikace extrakce dolního 3. moláru.
Autoři prezentovali dvě kasuistiky chybného postupu u pacientů doporuče-
ných na Stomatologickou kliniku; u prvého nemocného došlo při extrakci
dolního 3.moláru k poškození distálního kořene 2.moláru a ztrátě vitality
dřeně, u druhého pacienta k chybnému směru trepanace dřeňové dutiny.

E. Valentová: Nové diagnostické metody pro onemocnění ústní sliznice.
VELSCOPE je nový přístroj, který dokáže detekovat abnormality ústní
sliznice ještě dříve než jsou viditelné pouhým okem. Technologie zařízení je
založena na principu změn tkáňové fluorescence ústní sliznice, které jsou
způsobeny přítomností abnormálních buněk ve tkáni. Přístroj pomáhá

identifikovat zasaženou tkáň okolo klinicky zjevné leze a určit tak hranice
chirurgického řezu. Stomatologům nabízí snadno použitelný podpůrný
screeningový nástroj pro včasné odhalení abnormalit ústní sliznice.

V. Merglová: Současné názory na suplementaci fluoridy u dětí. Fluoridové
suplementy se považují za alternativu fluoridace pitné vody. Nejvýznamnější
z nich jsou fluoridové tablety, které se v ČR používají od roku 1966. V roce
2002 publikovaly odborné společnosti pediatrů a dětských stomatologů nové
dávkovací schéma. Na základě publikovaných studií metodami evidence based
medicine lze předpokládat, že fluoridové tablety podávané dětem během
prvých šesti let života zvyšují riziko fluorózy; preventivní účinky lze pak
očekávat ve stálé dentici. V současné době se prevence zubního kazu pomocí
fluoridových tablet považuje za doplňkové preventivní opatření pro děti
s vysokým rizikem vzniku kazu při prahovém alimentárním příjmu fluoridů. 

L. Bernát, J. Walter: Poruchy funkce štítné žlázy po radioterapii hlavy a krku.
Autoři prezentovali dílčí výsledky probíhající klinické studie; u souboru 70
pacientů ozářených v letech 2003-2008 pro malignity v oblasti hlavy a krku
byla provedena laboratorní vyšetření. Stanovením hladin tyreostimulačního
hormonu adenohypofýzy TSH a volných frakcí hormonů štítné žlázy fT3
a fT4 byla jako pozdní komplikace prokázána tři roky po radioterapii sub-
klinická hypotyreóza (vyšší hodnota TSH) u 40% a klinická hypotyreóza
(vyšší hodnota TSH a zároveň nižší hodnoty fT3 a fT4 ) u 15% probandů.
Z výsledků studie vyplývá důležitost rutinního sledování funkcí štítné žlázy
u pacientů po radioterapii hlavy a krku.

Kladem přednáškového večera byla jeho vysoká návštěvnost, zejména
účast desítek studentů fakulty; program večera výborně moderoval prim.
MUDr. M. Choc, CSc.  

-jak-

PLÁN VEČERŮ SPOLKU LÉKAŘŮ V PLZNI NA ROK 2009

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER STOMATOLOGICKÉ KLINIKY
LF UK A FN 3. 12. 2008

Kydlíčková J., Táborská J., Virtová S. (Infekční klinika LF UK a FN
vPlzni): Tularemie opět aktuální.

Tularémie je antropozoonóza, která se vyskytuje zejména na severní po-
lokouli. V ČR je ročně hlášeno průměrně 100 onemocnění. První popis pochází
z počátku 20. století z Kalifornie, kde v údolí Tulare bylo evidováno onemoc-
nění podobné moru hlodavců. Vyvolavatelem je gramnegativní tyčka s názvem
Francisella tularensis, přírodním rezervoárem jsou hlodavci. Onemocnění
probíhá ve 4 klinických formách, které se odvíjí od brány vstupu infekce.

Autorky prezentovaly soubor 33 pacientů, kteří byli hospitalizováni nebo
ambulantně léčeni v průběhu 1 roku (VIII. 2007 - VIII. 2008) na Infekční
klinice FN v Plzni. V souboru převažovali muži (2/3), průměrný věk sou-
boru byl 42 let (12-82), průměrná délka hospitalizace 10,6 dne. K nákaze
tularemií došlo ve většině případů v okresech Domažlice a Klatovy, největší
počet nemocných byl zachycen v měsících říjen až únor. U necelé poloviny
pacientů se nezdařilo vypátrat epidemiologickou souvislost s nákazou. One-
mocnění proběhlo v 11 případech jako ulceroglandulární forma, u 9 pacien-
tů jako oroglandulární forma, plicní formou onemocnělo 8 osob a v 5 pří-
padech byla pozorována některá z ostatních forem. Antibiotická terapie
kombinací doxycyklinu (21 dnů) s gentamicinem (10 dnů) měla efekt ve všech
případech, u 10 nemocných byla nutná chirurgická exstirpace kolikvovaných
uzlin. Teploty nejdéle přetrvávaly u plicních forem nemoci. Komplikace
byly pozorovány u 5 nemocných (paréza n. VII., paréza pažního pletence,
nodózní erytém). Všechna onemocnění byla serologicky potvrzena s odstu-
pem 26,5 dne od prvních příznaků nemoci. 

Na onemocnění tularemií by měl lékař myslet již na základě klinického
obrazu a epidemiologických souvislostí a zahájit léčbu. Vzhledem k pozdní
tvorbě protilátek je potvrzení etiologie onemocnění možné často až při

nálezu již zkolikvovaných uzlin. Tularémie by měla být častěji brána v úva-
hu v diferenciální diagnostice uzlinových syndromů, febrilních stavů i plic-
ních zánětů. 

Štruncová V., Sedláček D., Svoboda L., Bamburáková R. (Infekční klinika
FN Plzeň):

Může se infektolog podílet na prevenci klíš	ové encefalitidy (KE)?
Autoři podali v první části přednášky stručnou zprávu o výskytu, klinických

formách, diagnostice, léčbě, následcích a prevenci tohoto závažného viro-
vého onemocnění CNS. Ve druhé části se zaměřili na výsledky dotazníkové
akce studentů LF u léčených nemocných s klíš	ovou encefalitidou na
Infekční klinice FN v Plzni. Závěr patřil argumentům, proč se infektolog
může a musí podílet na prevenci zbytečného závažného onemocnění. 

Braunová J., Sedláček D.,Matoušková D., Mukenšnabl P., Chudáček Z.
(Infekční klinika FN Plzeň, AIDS Centrum Plzeň, Šiklův patologicko-ana-
tomický ústav, Radiodiagnostické oddělení): Tumorosní útvar v dutině břišní
u HIV+ pacienta.

Osmatřicetiletý nemocný se v roce 2005 dostavil na naše pracoviště již
spokročilou infekcí HIV. Následující 2 roky byl bez léčby z vlastní vůle,
nově přichází s příznaky plně rozvinuté infekce ve stadiu AIDS. Po zahájení
antiretrovirové léčby se velmi pravděpodobně rozvinul imunorestituční
syndrom v důsledku infekce atypickými mykobakteriemi. Klinicky se one-
mocnění manifestovalo výraznými bolestmi břicha a velkou rezistencí v ab-
dominální dutině. Z uzliny, získané laparoskopicky, bylo jako etiologické
agens prokázáno M. avium-intracellulare, multirezistentní ke všem podá-
vaným antituberkulotikům. Pacient umírá za 2,5 roku po stanovení dia-
gnózy a 6 měsíců po zahájení antiretrovirové léčby.

MUDr. J. Táborská, Ph.D.
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Ačkoli v době vydání tohoto čísla bude už dávno po adventu, příběh na
téma „Koho čekáme?“ se pro vysvětlení gejzíru mých možná až přehnaně
nadšených emocí hodí náramně. Já tehdy totiž nečekala už vůbec nic.

Bylo pozdní odpoledne. Měla jsem za sebou dobrou půldruhou hodinu
prohlídky prostor výuky anatomie, hlavu už docela ucpanou z přemíry
vjemů i z neustálého rozrážení jazykové bariéry. A když jsme s Dr. Hun-
terem prošli poslední praktikárnou Hodgkinovy budovy, myslela jsem, že je
čas se rozloučit. Ještě jedna spojovací chodba a octli jsme se v jakési office.
Byla jsem představena někomu z personálu a dostala brožuru. V letmé kon-
verzaci jsem se zase přesvědčila, že Plzeň není metropolí a pivo v Londýně
rozhodně nepije každý. Jedny dveře a strnula jsem v úžasu. Stanula jsem na
druhém balkóně labyrintu skel a vitrín, které stropními vikýři zalévalo
odpolední slunce. Možná bych obešla chybějící fotografii přirovnáním
balkonů a vrstvení k Metternichově knihovně na zámku Kynžvart křížené
s knihovnou Anatomického ústavu 1. LF. To vše v mocném zoomu. Pa-
matuji se, že první, co jsem byla schopna vnímat, byla sekce preparátů spo-
jených s HIV pozitivitou.

U začátků Gordon Museum stál r. 1826 samotný Thomas Hodgkin (1798
- 1866). Byl prvním kurátorem expozice preparátů. Slyšela jsem nedávno
příběh muže středních let, který vzpomínal na své první setkání s Mikou-
středěných z celého Guy´s Campus a byl pověřen také vedením prvního
„muzea“. Roku 1829 obsahoval katalog exponátů už na tři tisíce exemplářů.
Do prostor, které mě tak zaujaly, se expozice přestěhovala až začátkem 20.
století. Nová budova byla postavena za vydatné podpory Mr. Roberta Gor-
dona, který z pozice ředitele nemocnice věnoval nemocnici i fakultě bez-
mála fl 45 000 (liber sterlingů). A jak čtu v místní guidebook, za přispění pana
Gordona a ještě i vydatnější finanční podpory jiného, tentokrát ano-
nymního dárce, byl v Guy´s Campus vybudován komplex budov patologie…

Budova Gordon Museum je rozdělena do čtyř samostatných, ale cen-
trálně propojených zón. Prostor je tu vrstven do dvou pater - galerií. Z nej-

cennějších exponátů začnu třeba těmi Hodgkinovými. Thomas Hodgkin
jako první publikoval soubor sedmi pacientů s nálezem disseminované lym-
fadenopatie, spojené s horečnatým průběhem a splenomegalií. V muzeu
máte k vidění třeba i slezinu jedné z Hodgkinem observovaných pacientek.

Brouzdaje průvodcem muzea, nelze si nepovšimnout jmen jako Thomas
Adisson nebo Sir Astley Cooper. Ten druhý z vážených pánů (mně jméno
jeho evokovalo spojení s jistou mužskou žlázou, leč spelling jmen se
neshoduje), tedy o Siru Astley Cooperovi (1768 - 1841) je tu mnohé zají-
mavé. Prý preparoval ráno před snídaní, demonstroval po snídani, posléze
přednášel a operoval. A to i krále George IV., za což dostal titul barona. Prý
operoval elegantně a šetrně i bez opory anestetik! Krom operativy se věno-
val patologii aneurysmatu aorty. Jeden z famózních jeho preparátů zde
kvidění ukazuje kolaterální cirkulaci první úspěšné ligace psí aorty.

Pestrost nabídky doplňují voskové modely Josepha Townea nebo obrazy
a kazuistiky Lam Qua. K dispozici je tu na osm tisíc patologických pre-
parátů i preparáty anatomické s histologickými koreláty. V přízemí jsou
přednáškové místnosti i počítačové centrum.

Nedá mi nezakončit svou londýnskou remi-
niscenci přáním roku milých překvapení. A bu-
dováním věcí, které obstojí v čase. Nám všem.    

Lada Eberlová

23letý pacient, kterému byla provedena
amputace levé horní končetiny v ramenním kloubu
pro nejspíš aneurysmatickou kostní cystu. Dle zá-
znamu došlo následně k úplnému uzdravení, mladý
muž se coby prodavač ovoce do roka oženil. 

PROF. MUDR. ZDENĚK MRAČEK, CSC. ČESTNÝM OBČANEM MĚSTA
PLZNĚ

V předvečer oslav 90. výročí založení Československa dne 27.10.2008
převzal Čestné občanství města Plzně z rukou úřadujícího primátora Ing.
Pavla Rödla prof. MUDr. Zdeněk Mraček, CS. Panu profesorovi jsme při
této příležitosti položili několik otázek.

Jak chápete toto významné ocenění, jehož se dostalo zatím jen zcela
omezenému počtu osobností?

Čestný občan města Plzně je nejvyšší a tak mimořádné ocenění, že mi,
přiznám se, trochu bere dech. V duchu se mi tvoří vykřičníky i otazníky, kdy
vím, že laureáty takového ocenění byli např. Purkyně, Palacký (tehdy jako
čestní měš	ané), prezidenti Masaryk, Beneš a Havel, ale také literáti jako
Vrchlický, Jirásek a Klostermann. Vážnost a význam udělení ocenění zvýši-
lo jak slavné říjnové datum tak i kulaté výročí vyhlášení naší státní samostat-

NÁVŠTĚVA KING´S COLLEGE LONDON (III). GORDON MUSEUM. 

V hotelu Primavera proběhl 14. 10. 2008 odborný lékařský seminář, se-
znamující zcela zaplněné auditorium s využitím fototerapie v medicíně.
MUDr. P. Novanský v historickém přehledu připomněl, že již v r. 1903 dán-
ský lékař Niels Ryberg Finsek obdržel Nobelovu cenu za úspěchy v léčbě
kožní tuberkulózy fototerapií, když použil zařízení vlastní konstrukce.
Současné bioptronové zářiče využívají polychromatického světla v širokém
rozmezí vlnových délek 480-2400 nanometrů. Světlo je polarizované, ale na
rozdíl od laserů nekoherentní a nízkoenergetické. Má účinky biostimulační,
analgetické a protizánětlivé a podporuje celkovou obranyschopnost.

MUDr. O. Černá (JIRP Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN
Praha) uvedla zkušenosti z vlastního pracoviště. Polarizované bioptronové
světlo se uplatňuje při léčbě flebitid, nekróz a dekubitů, z kožních afekcí
uatopického ekzému, u bulózních dermatid a u těžkých kožních změn při
invazivních meningokových onemocněních.

MUDr. M. Ptáček uvedl pozitivní výsledky v gynekologii a porodnictví.

Fototerapie se uplatňuje při léčbě poranění bradavek, při odstranění strií
a jizev po císařském řezu či nástřihu hráze. O uplatnění fototerapie při tlu-
mení bolesti hovořila MUDr. K. Pešková (Poradna pro léčbu bolesti ARO
Most). Nejčastější indikací byly bolesti dolních zad, ischias, lumbágo,
cervikalgie, stavy po operaci páteře a nemoci a poranění svalové a kosterní
soustavy a pojivové tkáně. Příznivý účinek měla fototerapie při doléčování
pásového oparu a u pacientů s chronickými bolestmi hlavových nervů.

Bc. M. Koutná (Poradna pro léčbu rány 1. LF UK Praha) používá fotote-
rapie při ošetřování ran ve fázi granulace a jako součást komplexní léčby bér-
cových ředů. Nevhodné je použití v případě infikované rány, ekzematizace,
gangrény či nekrózy. Fototerapii aplikuje při každém převazu tak často, jak
je možné s ohledem na finanční nákladnost používaných krycích materiálů. 

Fototerapie podle přednesených zkušeností představuje v současnosti
významné rozšíření škály terapeutických možností u širokého okruhu pato-
logických stavů. (jn)

Lékařská fakulta v Plzni, Spolek lékařů v Plzni a Fakultní nemocnice
vPlzni společně pořádají tradiční Postgraduální lékařské dny 10. - 12. 2. 2009.
Hlavním tématem je PROBLEMATIKA INFEKCE V MEDICÍNĚ 21.
STOLETÍ. Další přednášky lze zařadit do skupiny VARIA, zde se však pre-
zentace uskuteční jen formou posterů. Vzhledem k velkému zájmu o tuto
konferenci budou jednání probíhat vždy v odpoledních hodinách. Ve stej-

ném termínu proběhne Postgraduální sesterský den, termín bude určen
později. Přihlášky na lékařské dny je třeba odeslat do 15. 12. 2008 a souhrn
do 15 řádek formátu A4 nebo na disketě nejpozději do 30. 12. 2008 na
Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni, Alej Svobody 31, 323 18 Plzeň
(vanda.stribrna@lfp.cuni.cz). Bližší informace lze získat telefonicky na č.tel.
377 593 540.     (r)  

POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY V PLZNI 10. - 12. 2. 2009

SEMINÁŘ „NOVÉ TRENDY V MEDICÍNĚ - FOTOTERAPIE“,
PLZEŇ, 14. 10. 2008



Dne 17. 12. 2008 přednášel na pozvání prof. MUDr. Jana Filipovského,
CSc., přednosty 2. interní kliniky FN a LF v Plzni, český rodák profesor
Karel Pacák, nyní vedoucí sekce neuroendokrimologie amerického Národ-
ního ústavu zdraví v Bethesdě v USA, přední světový odborník na proble-
matiku feochromocytomu, přednášku s názvem NEW BIOLOGY OF
PHEOCHROMOCYTOMA: IMPLICATIONS FOR ITS PATHOGENE-
SIS, GENETICS, DIAGNOSIS AND FUTURE TREATMENT. 

Přednášku uvedl údajem, že v USA je každoročně vyšetřeno 250 tisíc
osob s podezřením na tuto diagnózu, která může být příčinou sekundární
hypertenze či náhlého úmrtí z kardiálních příčin. Feochromocytomy jsou
nádory z chromafinní tkáně, které produkují, skladují a metabolizují kate-
cholaminy; nemusejí je ovšem nutně secernovat. Až 20% feochromocytomů
se přitom nalézá mimo dřeň nadledvin. Extraadrenální tumory bez hyper-
sekrece katecholaminů se nazývají paragangliomy. Až 24% feochromocy-
tomů se pojí s mnohočetnými endokrinními adenomatózami (např. mno-
hočetná endokrinní neoplázie-MEN2), neurofibromatózami, syndromem
von Hippel-Lindau či genetickými enzymatickými defekty (enzym sukcinyl-
dehyrogenáza - SDH). Až 36% feochromocytomů metastazuje. Již tedy

neplatí tzv. dřívější „pravidlo deseti“. Mezi důležitá fakta patří, že pouze 50%
feochromocytomů je diagnostikováno klinicky, druhá polovina až autoptic-
ky. Maligní jsou v 15-36%, bez valné reakce na léčbu. 

Profesor Pacák a jeho tým intenzivně pracují na doporučeních pro diag-
nostiku a léčbu feochromocytomu, založenou na specifických genotypech
a fenotypech feochromocytomů. Zabývají se zejména feochromocytomy
sdefektním enzymem SDH, zejména jeho podjednotkou B. Tyto tumory se
vyskytují u mladších jedinců, často a většinou extraadrenálně, a bývají agre-
sivnější a častěji maligní, metastazující, invazivně rostoucí a mnohočetné.
Zkatecholaminů mohou produkovat pouze samotný dopamin. U metasta-
tických feochromocytomů jsou metastázy přítomny v momentě diagnózy
u30% nemocných. Metastázy jsou nalézány stejně jako u ostatních nádorů
v játrech, plicích, kostech, mediastinu a lymfatických uzlinách. Ve vlastním
výzkumu nalezl tým profesora Pacáka enzymatický defekt SDH u 30%
nemocných s metastazujícím feochromocytomem. Pokud byl primární
tumor uložen extraadrenálně, byl enzymatický defekt SDH nalezen u 48%
pacientů. Primární mediastinální tumory jsou většinou mnohočetné (v 60%)
a maligní (v 60%). Často, až v 70% produkují a secernují noradrenalin a vy-
tvářejí tím katecholaminový exces. U všech 10 zkoumaných pacientů s me-
diastinálním feochromocytomem nalezl kolektiv výzkumníků mutaci SDH.
Konsensus o genetické diagnostice feochromocytomu vycházející z Meziná-
rodního sympozia o feochromocytomu z r. 2005 však z finančních důvodů
nedoporučuje rutinní genetickou diagnostiku. Mutace SDH by nicméně měla
být vyšetřena u nemocných s feochromocytomem mladších než 50 let či
s rodinnou zátěží, u mnohočetných, maligních a oboustranných feochromo-
cytomů. Při pozitivním výsledku by měli být vyšetřeni i příbuzní prvního stupně. 

Současná diagnostika feochromocytomu se opírá zejména o stanovení
močové exkrece katecholaminů a metanefrinů. Tento test může být falešně
pozitivní při nadprodukci katecholaminů z jiného důvodu než je feochro-
mocytom, nebo naopak falešně negativní, pokud tumor nesecernuje kate-
cholaminy, pokud secernuje pouze dopamin, pokud je malý či pokud je
sekrece adrenergních působků epizodická (což většinou je). Proto je
přinášeno do praxe stanovení volných plazmatických metanefrinů a nor-
metanefrinů, kdy nedochází k výkyvu či ovlivnění jejich hladin a diagnosti-
ka je tak spolehlivější. Stanovení volných plazmatických metanefrinů má
98% senzitivitu a 90% specificitu, močových 97% senzitivitu, ale pouze 64%
specificitu. Největší specificita a senzitivita stanovení volných plazmatic-
kých metanefrinů a normetanefrinů byla pozorována u feochromocytomů

NOVINKY O FEOCHROMOCYTOMU V PŘEDNÁŠCE PROFESORA KARLA
PACÁKA (BETHESDA, USA)

nosti. Každé ocenění a vyznamenání vyvolá příjemný pocit uspokojení
a radosti, polechtá ale i ješitnost. Měl jsem příležitost promluvit v Měš	an-
ské besedě na pódiu, kde mi primátor Rödl ocenění, schválené radou a za-
stupitelstvem města, předal. Mohl jsem tak v emocionálně vypjaté chvíli
krátce připomenout, že na stejném místě jsem před osmnácti lety byl zvolen
primátorem, a že na tomtéž pódiu jsem stál před šedesáti lety, také v říjnu
roku 1948, krátce po propuštění z vězení a vyloučení ze studia, nádeník v pi-
vovaře, jako starosta oktávy při maturitním plese připraven zatančit trochu
provokativní sólo vedle ředitele gymnázia. Takovéto vzpomínky na zážitky
ze života těžce ovlivněného režimem a politickými změnami vyvolávají až
pocit satisfakce. 

Jako primátor jste se ve velmi exponovaném období významně podílel na
přerodu Plzně z centra „pevné hráze socialismu a míru“ v moderní a na-
blýskanou metropoli západních Čech. Jak v současné době vnímáte Plzeň
jako „řadový občan“ - co se Vám líbí a kde vidíte ještě nedořešené problémy? 

V roce 1990 bylo naše město šedivé, špinavé, místy se rozpadající, pro
návštěvníky z ciziny až odpudivé. Za komunistického panování byla radnice
jen nevýznamným a poslušným podřízeným panujícího komunistického se-
kretariátu. Naše první, po čtyřiceti letech svobodně zvolená garnitura, byla
postavena bez zkušeností k úkolu vytvořit demokraticky fungující městský
aparát na radnici i na obvodech. Svou práci jsme zahajovali až s naivním
idealismem. Privatizace a konečně jasné vlastnictví s odpovědností podstat-
ně urychlily přerod a vzhled města. Vzpomínám také na dlouhodobě kon-
troverzní projednávání dálničního obchvatu. Při mnoha jednáních jsem si
uvědomil, že mi rozvleklé a často zbytečné tzv. demokratické jednání příliš
nevyhovuje. Trochu autokracie neškodí, pokud chcete něco pořádného
vykonat, ale to už věděli staří Římané. Město Plzeň se za uplynulá svobod-
ná léta významně změnilo ve své úpravě, čistotě a vzhledu. Potřebovali by
se ale změnit i mnozí občané města. Tzv. nedořešené problémy na které se
ptáte, budou neustále. S pokračujícím životem a jeho změnami přicházejí
stále nové zájmy, nové podněty a požadavky. Nekončící práce tak čeká i na
další městské rady a primátory. 

Jak se rozvíjí Vaše neurochirurgie, potažmo celé plzeňské zdravotnictví?
Při zpětném pohledu a hodnocení musím přiznat, že svým angažováním

vkomunální politice jsem hodně obětoval ze své milované neurochirurgie.
Oboru, který byl v padesátých až osmdesátých letech ve fázi budování a boje

o samostatnou existenci,
jsem věnoval dnes už ne-
uvěřitelné množství času,
energie i vyčerpávajících bojů
s vedením nemocnice i chi-
rurgie, v zádech s výrazným
politickým handicapem. Mi-
mořádně překvapivým a pro
mne samotného až nepo-
chopitelným poznatkem byl
nově klíčící pocit, že práce
vpolitice je daleko význam-
nější a důležitější, než ta moje
vždy obhajovaná a s velkým
elánem provozovaná neuro-
chirurgie. Po návratu z rad-
nice roku 1995 jsem ve
svých 65 letech uviděl, jak
moje éra klasické neurochi-
rurgické diagnostiky a tera-
pie odchází, a že nastupuje
prudká změna s příchodem
nových přístrojů a převrat-

ných diagnostických aterapeutických metod. Uvítal jsem, že ze sféry zdravot-
nické jsem se mohl obrátit k práci školské. 

Jak tráví zasloužená léta odpočinku tak angažovaný člověk, jakým je
univerzitní profesor a bývalý primátor města? Hobby? Rodina? Cestování?

V 74 letech jsem rázně ukončil veškeré pracovní aktivity, zdravotnické,
školské i posudkové. Jako penzista si užívám své „dětství“. Letní čas
trávím, jak jsem již kdysi zmínil, na venkově v Tusculu, obrostlý fousy,
popíjím víno a ukázněně polykám léky. Konečně se mohu věnovat plně
své rozsáhlé knihovně. Po důkladné revizi byly, s těžkým srdcem, vyřazené
hromady knížek přesunuty do vesnické půjčovny, do charity a anti-
kvariátu. Občas sepíši krátkou vzpomínku. Dělám si také poznámky k re-
kapitulaci pestrého, často konfliktního a nakonec při bilancování snad
i nečekaně úspěšného života do připravovaných pamětí.

Prof. MUDr. H. Rosolová, prof. MUDr. K. Pacák 
a prof. MUDr. J. Filipovský 
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Někdy na začátku minulého školního roku jsem se začal zajímat o mož-
nost výjezdu na měsíční stáž. Po tom, co jsem zjistil, že je možné navštívit i stát
Izrael, jsem byl pevně rozhodnut se této stáže zúčastnit. Aby to ale nebylo
příliš jednoduché, jediné místo získala jiná studentka a vypadalo to tedy, že
se pro letošek do Izraele nepodívám. Naštěstí se na konci ledna objevilo
ještě jedno místo a to už připadlo mně.

Vybral jsem si termín od 3. do 30. srpna a čekal na potvrzovací email, do
jakého města, nemocnice a na jaké oddělení budu přiřazen. Nakonec mi
připadlo město Haifa a chirurgické oddělení v místní nemocnici Rambam,
která patří mezi největší v Izraeli.

Věcí, která by člověka neměla překvapit, když letí do Izraele, je, že na
letišti už musíte být tak o jednu až dvě hodiny dříve než normálně. Protože
už na letišti v Praze Vás čeká dlouhý pohovor typu proč a za kým jedete do
Izraele a jak dlouho se tam hodláte zdržet. Jinak let trvá kolem tří hodin,
což je tak akorát na kratší spánek. Po příletu se Vás opět zeptají na ty samé
věci jako v Praze a potom konečně - vítejte v Izraeli!

Jelikož letiště Ben Gurion, kde jsem přistál, je poblíž Tel Avivu a já se
potřeboval dostat do Haify, která je asi 80km dále na sever, nasedl jsem na
vlak, kterým jsem se tam pohodlně dostal. Vlaková spojení mezi většími
městy jsou v Izraeli obecně velmi dobrá, jen si musíte dávat pozor na dny,
kdy je šabat. To znamená, že od pátku od čtyř hodin odpoledne do soboty
tak do devíti večer žádný vlak nejezdí, vlastně nefunguje skoro nic. Jedinou
možností je vzít si taxi, která řídí místní Arabové, a kteří logicky šabat
dodržovat nemusí.

Po příjezdu do Haify jsem vyhledal místní pobočku IFMSA, která sídlila
v budově lékařské fakulty hned vedle nemocnice. Odtud jsem šel rovnou
na místní kolej, kde jsme byli ubytovaní. Bydlel jsem na pokoji s dalším
Čechem a Němcem, kde každý měl svůj pokoj s klimatizací, a společná byla
kuchyně. To, že jsme měli každý svoji klimatizaci byla velká výhoda, protože
v srpnu jsou teploty v Izraeli přes den opravdu vysoké a v noci se pod
dvacet stupňů také většinou nedostanou.

Druhý den jsme spolu s Tomášem, studentem z Olomouce, nastoupili na
chirurgické oddělení. Ujal se nás zde Dr. Schachal, který studoval medicínu
v angličtině v Ma
arsku, takže s porozuměním nebyl problém. Anglicky se
dá domluvit s většinou vzdělanějších lidí, ostatní mají alespoň základy.
Výhodou, pokud se rozhodnete do Izraele jet, je umět alespoň trochu rusky.
Je zde totiž velká ruská menšina a například sestry v nemocnici byly velmi
často ruské národnosti. Na oddělení jsme se spolu s Dr. Schachalem věno-
vali pacientům, u kterých nám většinou překládal, probírali jejich potíže
a léčbu, a pokud jsme něčemu nerozuměli, půjčil nám učebnice k prostu-
dování. A po nastudování daného problému jsme se k nim znovu vrátili
apacienta probrali znovu. Skoro každý den zde také byla možnost chodit
se dívat na operace. Občas jsme dokonce mohli držet háky.

Vybavení a medicína vůbec mi připadala obecně jako velmi dobrá,
možná by se dalo říct na špičkové úrovni. Zajímavé také je, že financování

nemocnic je z velké části zajištěno ze sbírek a soukromých darů a rozhod-
ně je vidět, že to nejsou malé peníze.

Součástí našeho pobytu bylo také spousta výletů a setkání s ostatními stu-
denty. První z nich byl výlet do Jeruzaléma, který byl asi jedním z největších
zážitků. Být na místě, které je vlastně kolébkou několika světových nábožen-
ství, a kde na Vás historie dýchá na každém kroku, opravdu stálo za to. Místa
jako Via de la Rosa, The Church of Holy Sepulchre, Ze
 nářků a hned u ní
mešita Al-Aksá nebo Davidovo město jsou opravdu nádherná. Bohužel byl
tento výlet pouze jednodenní, a proto jsme se tam s ostatními ještě jednou
vrátili na vlastní pěst. I přes to, že dva dny jsou na prohlídku Jeruzaléma
opravdu málo, měl jsem pocit, že by se to nedalo stihnout ani za měsíc.

Další naší společnou akcí byl mezinárodní večer v Tel-Avivu, který měl
sloužit ke společnému seznámení všech účastníků stáže. A fakt, že se letos
sešla opravdu výborná skupina lidí podtrhovalo to, že končil po páté hodi-
ně ráno. Poté již následoval dvoudenní výlet na Jih. Navštívili jsme hrob
Davida Ben Guriona, prvního izraelského ministerského předsedy, který se
velkou mírou zasadil o vznik samostatného izraelského státu. Dalším mís-
tem byla pevnost Masada stojící na vrcholu skalního útesu na východním
okraji Judské pouště, nedaleko Mrtvého moře, a která byla postavena
Herodem Velikým v 1. století př. n. l. Během první židovské války se stala
posledním místem odporu židovských povstalců proti Římanům. Naší
poslední zastávkou bylo Mrtvé moře se svojí 35% slaností, které nám
poskytlo možnost uvolnění, což jsme po náročném dni opravdu uvítali.
Výlet jsme zakončili večeří v Jeruzalémě a poté jsme jeli zpátky do Haify.

Následoval opět týden práce v nemocnici a pak pro změnu výlet na
Sever. Zde jsme se podívali do Nazaretu a navštívili Golanské výšiny, které
se od zbytku Izraele na první pohled liší. Není zde totiž pouš	, ale úrodná
země se spoustou zeleně. Navíc sousedí se Sýrií a na každém místě jsou
vidět pozůstatky jak po Šestidenní, tak po Jomkipurské válce z roku 1967
a 1973. V Izraeli vůbec potkáte vojáky na každém kroku, většinou velmi
mladé, protože po skončení střední školy jdou muži na tři a ženy na dva
roky povinně na vojnu. Navíc u každého frekventovanějšího místa jako jsou
nákupní centra, nádraží nebo nemocnice stojí ozbrojení strážci a musíte
projít bezpečnostním rámem. Dá se na to ale velmi rychle zvyknout a po
týdnu už to ani nevnímáte a berete jako samozřejmost.

Poslední společnou akcí byl Farewell evening odehrávající se v Tel Avivu,
v místním plážovém klubu, který byl skvělým zakončením ještě lépe
stráveného měsíce.

Po měsíci v Izraeli, kdy jsem měl možnost alespoň zčásti poznat zdejší
poměry, seznámit se s novými přáteli a získat nové zkušenosti z nemocnice,
jsem se rozhodl, že se sem určitě ještě někdy musím vrátit. Také každému,
kdo o stáži v Izraeli přemýšlí, to mohu jen vřele doporučit.

Na závěr bych chtěl ještě poděkovat organizaci IFMSA za skvělou orga-
nizaci, díky níž jsem si splnil svůj sen. Ivan Kuta

DOPIS OD NAŠÍ BÝVALÉ POSLUCHAČKY

Maria Castro Henriques Pinto Machado studovala na naší Lékařské fa-
kultě UK v Plzni v akademických ročnících 2006/07 a 2007/08. Byla velmi
dobrou studentkou. Poté především z ekonomických důvodů změnila své
působiště a v současnosti studuje na Lékařské fakultě Universidad Complu-
tense v Madridu. Na vedení naší fakulty a svým učitelům adresovala z Por-
tugalska dopis, jehož nezkrácený text předkládáme v plném znění. 

Students Office and Dean Office, Faculty of Medicine in Plzen, Charles
University in Prague, Plzen - Ceská Republice

F.A.O., MUDr. Eberlová Lada, prof. MUDr. Valenta Jiří, DrSc., MUDr.
Pavlíková Lada, doc. RNDr. Fiala Pavel, CSc., MUDr. Hájková Lucie, Ph.D.,
doc. RNDr. Korabečná Marie, Ph.D., MUDr. Beneš Jiří, Ph.D., MUDr. Rů-
žička Jiří, Ph.D., doc. MUDr. Hadravský Milan, CSc., prof. MUDr. RNDr.
Slípka Jaroslav Snr., DrSc., MUDr. Kohoutek Tomáš, Ph.D., MUDr. Králíč-
ková Milena, Ph.D., PhDr. Kopřivová Tamara, prof. MUDr. Černý Radim,
CSc., doc. MUDr. Kotyza Jaromír, CSc., MUDr. Černá Eva, doc. MUDr.
Slavíková Jana, CSc., doc. MUDr. Štengl Milan, Ph.D., Martina and Petra   

STUDIJNÍ STÁŽ V HAIFĚ - IZRAEL V SRPNU 2008

spojených s MEN2. Nicméně současná doporučení neuvádějí nadřazenost
stanovení volných plazmatických metanefrinů nad stanovením v moči. 

Dále byly diskutovány plazmatické referenční hladiny adrenergních
působků a možnosti modifikace provedení klonidinového testu. Před
odběrem krve pro stanovení plazmatických metanefrinů není třeba držet
speciální dietu. Je vhodné nemocného převést na antihypertenziva ze
skupiny blokátorů kalciového kanálu, alfa- či betablokátorů 3-5 dní před
testem a neužívat tricyklická antidepresiva a acetaminofen. Algorytmus
diagnostiky feochromocytomu by měl vypadat následovně: odběr plazmatic-
kých metanefrinů. Pokud je výsledek negativní, je feochromocytom vyloučen.
Při pozitivitě 4-krát vyšší než je referenční hladina je třeba použít zobrazo-
vací metody k vyhledání nádoru. Při pozitivitě menší než čtyřnásobek ref-
erenční hladiny je třeba provést klonidinový test a vyloučit efekt podá-
vaných léků, kdy při negativitě klonidinového testu je feochromocytom
vyloučen a při pozitivním výsledku pokračujeme s vyšetřovacími metodami.

Ze zobrazovacích metod je třeba použít metody funkční, protože
anatomické (počítačová tomografie, magnetická rezonance) mají sice velkou
senzitivitu, ale malou specificitu. Z metod nukleární medicíny je preferován
MIBG scan či fluorodopaminový scan. Octreoscan není v diagnostice
feochromocytomu specifický. Do budoucna se jeví slibně PET (pozitronová
emisní tomografie)-CT s fluorodopou či fluorodopaminem. Pokud na-
lezneme feochromocytom a produkci adrenalinu a metanefrinů v nadledvi-
ně, řídí se indikace funkčního vyšetřování velikostí tumoru. Funkční
vyšetření je indikováno u tumorů větších než 5 cm, protože takto velké
tumory již mohou metastazovat, menší nikoliv. Funkční vyšetření indiku-
jeme u jakéhokoliv extraadrenálního feochromocytomu se sekrecí nora-
drenalinu či normetanefrinů. 

Na závěr jsme po velmi zajímavé přednášce diskutovali zejména o prak-
tických aspektech ambulantní diagnostiky feochromocytomu.                    

MUDr. Barbora Petrlová
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Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR se uskuteč-
nila ve dnech 6.-7.11. 2008 pod záštitou lékařské fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košicích. Práce studentů pregraduálních oborů byly za-
řazeny ve třech sekcích - sekci základních medicínských a preklinických oborů,
sekci klinických oborů a sekci zubního lékařství. Studentské vědecké kon-
ference se celkem zúčastnilo 21 prací ze všech lékařských fakult České
aSlovenské republiky (9 v sekci preklinických oborů, 10 v sekci klinických
oborů a 2 práce v sekci zubního lékařství). Studenti z Lékařské fakulty
vPlzni se se svými pracemi zúčastnili preklinické a klinické sekce. 

V preklinické sekci naši fakultu reprezentovala práce „Exprese CRLR
v srdci potkana v průběhu vývoje: vliv sympatektomie a sensorické dener-
vace“, autorů Michaely Smetanové, Věry Polívkové, Jakuba Noska, ško-
litelé MUDr. Magdalena Chottová-Dvořáková, PhD., doc. MUDr. Jana
Slavíková CSc. z Ústavu fyziologie LF UK v Plzni. Práce byla přednesena
Michaelou Smetanovou. Kolektiv autorů v této práci studoval relativní
expresi CRLR (kalcitoninu podobný receptor) v jednotlivých srdečních
oddílech během postnatálního vývoje potkanů a jejich ovlivnění aplikací
neurotoxinů guanethidinu nebo kapsaicinu v postanátlním období. Během
vývoje došlo u potkanů ke kvantitativním změnám exprese CRLR v jed-
notlivých srdečních oddílech, přičemž časné vyřazení sympatické či senzo-
rické inervace ovlivnilo expresi genu pro CRLR. 

Mezi mnoha zajímavými pracemi z preklinické sekce vyzvedněme práci
„Charakteristika kmenových buněk periodoncia“ Benjamína Víška z LF UK
v Hradci Králové, který provedl základní biologickou deskripci kmeno-
vých buněk periodoncia. Na povrchu těchto kmenových buněk prokázal
expresi markerů typických pro mezenchymové kmenové buňky a ucelil
poznatky o této populaci. Právem se tedy stal vítězem preklinické sekce.
Na druhém místě se umístil Karel Kloubský z 2. LF UK v Praze s prací
„Inhibice Rho/Rho-kinázového systému brání vazokonstrikci v počátečním
stádiu hypoxické plicní hypertenze“. Změnami DNA v histologických vzor-
cích Barettova jícnu se ve své práci „Aktivace odpovědi na poškozenou DNA
u Barrettova jícnu“ zabýval Adam Kuba z LF UP v Olomouci a po zásluze
byl oceněn třetím místem. 

V klinické sekci „hájila“ naší fakultu práce „Intraportální aplikace pra-
sečích mezenchymálních kmenových buněk zvyšuje regeneraci jater po
parciální ligaci portální žíly“, autorů Jana Brůhy, Ondřeje Vyčítala a On-
dřeje Fialy, školitelé MUDr. Václav Liška, PhD., prof. MUDr. Vladislav
Třeška, DrSc. z Chirurgické kliniky LF UK a FN v Plzni a PD. Dr. Med.
Marc Dahlke, PhD. z Chirurgické kliniky University Regensburg, SRN.

Autoři a jejich školitelé na zvířecím modelu prokázali pozitivní vliv prasečích
mezenchymálních kmenových buněk na regeneraci jater mezi 3. a 7. dnem
po provedení částečné ligace portální žíly. Buněčná terapie je tak budoucí
nadějí pro pacienty, kteří i po provedení embolizace větve portální žíly
nemohou podstoupit resekční výkon z důvodu nedostatečné regenerace
jater a neodpovídajícího zbytkového jaterního parenchymu a z toho ply-
noucího rizika akutního jaterního selhání po provedení plánované rozsáh-
lé resekce jater. Tuto práci za kolektiv autorů prezentoval Jan Brůha a v
klinické sekci obsadil druhé místo. Na prvním místě v klinické sekci se
umístila Lucie Slámová a kolektiv z 2. LF UK v Praze s prací „Fúzní gen
E2A/PBX1 jako alternativní cíl pro detekci zbytkové nemoci u pacientů s akut-
ní lymfoblastickou leukémií“, která kvantifikovala hladinu transkriptu
fúzního genu E2A/PBX1 (fúzní gen, kde dochází k častým genetickým aber-
acím u akutní lymfoblastické leukémie). U takto postižených pacientů
potvrdila dobrou odpově
 na léčbu v moderních terapeutických postu-
pech a navrhla E2A/PBX1 jako alternativní prognostický znak u pacientů
bez klonální přestavby imunoreceptorové přestavby. Chirurgické obory
mimo jiné reprezentovala práce Pavla Novotného z Fakulty vojenského
zdravotnictví v Hradci Králové „Nitrodřeňová osteosyntéza diafyzárních
zlomenin předloketních kostí hřebem Trueflex - retrospektivní analýza souboru
pacientů“. Auditorium bylo seznámeno s nitrodřeňovými osteosyntézami
diafyzárních zlomenin předloketních kostí hřebem Trueflex. V retrospek-
tivní studii poukázal především na nízký výskyt komplikací ve srovnání
sdalšími metodami osteosyntéz a vysoké procento pacientů s velmi dobře
zachovanou funkční schopností. Díky tomu byla práce oceněna třetím
místem v klinické sekci. 

Všechny zúčastněné práce dosahovaly vysoké vědecké úrovně, což bylo
zdůrazněno i v závěrečném hodnocení odborných porot jednotlivých sekcí. Jako
účastník pak musím vyzdvihnout organizační tým, který tuto vědeckou konfe-
renci pořádal. Postaral se o velice příjemné prostředí jak v podobě ubytování
na zrekonstruovaných kolejích Technické univerzity, tak úvodní recepcí a kon-
certem Slovenské filharmonie v Košicích v Košickém domě umění. Zajímavá
také byla exkurze po Fakultní nemocnici, kde jsme měli možnost si prohlédnout
např. nově vznikající laboratoř pro proteomiku. Zajímavý doprovodný program
a vysoká kvalita prezentací se zasloužila opozitivní hodnocení konference.
Sympatický pak byl fakt, že velkou část organizačního týmu tvořili studenti
lékařské fakulty v Košicích, což jistě přispělo kvelmi přátelskému prostředí
celé konference. Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim školitelům,
kteří nám pomáhali s přípravou této práce. Jan Brůha (4.ročník)

STUDENTI NAŠÍ LÉKAŘSKÉ FAKULTY REPREZENTOVALI 
V CELOSTÁTNÍM KOLE SVOČ

Porto, 26th September, 2008 

Dear Professors and Friends, 
I am writing the present letter to inform that quite regretfully I am unable to

continue my studies at the Charles University.
In this farewell, I wish to express that having attended the Charles University

for 2 wonderful years I was rewarded with excellent learning and valuable
knowledge, an enthusiastic work, friendship and a great atmosphere, with which
I fulfilled myself every day and enjoyed probably the most interestingly different
years of my life.

But the truth is that in order to support the costs of my studies at the Charles
University, I have borrowed a relevant bank-loan that I may now cancel, hav-
ing found an alternative academic carrier at an university in Spain, at a much
lower cost. I trust you may recognize that I have worked hard the last two years
in Plzen.

I have been awarded a Bursary for Honour on my 1st Year and I believe I
am entitled another Bursary for my 2nd Year, title that has an enormous value
for my student career and future curriculum. I would be much obliged to obtain
confirmation about this subject as soon as that qualification process is complet-
ed since this document is really important for me.

Perhaps you will allow me sharing my feelings that the modest economical
value of such Bursary of Honour (less than 5% of the Tuition Fees) does not
carry forward the sufficient encouragement to those that work hard and achieve
good results, yet really needing financial support.

For the aforesaid reasons, namely the unaffordable Tuition Fees, I am
already enrolled on the 3rd Year of the Faculty of Medicine at the Universidad
Complutense of Madrid, where I shall continue my Medical Studies with hard
work, total perseverance and commitment.

But I would like to leave you with quite a positive thinking I have brought
back and now share with others. The Czech Republic turned to be a really nice

country to visit, live and study, where I felt sometimes a bit lonely but always
welcome, specially at the University.

The whole of the Faculty helped me building my future so far and I am thank-
ful especially to those that drove me the most through this life project called
Medicine.

I will always remember Dr. Cerny and his jokes around Biochemistry, stories
about the war and a vast culture; Dr. Fiala and his drawings; Dr. Slipka and his
joyful youth; a little deontological discussion with Dr. Milena; all the love from
Dr. Lucie; the support and work of Dr. Stengl that fed my passion for Physiology;
the not so evident but attentive care of docent Slavikova; the Physics shown as
a simple aspect of the day-to-day life... and I could name from all, I guess, a spe-
cial detail that called my attention and love. It is amazing how you could put
together in the same faculty so many genius people, each in their particular way.

I am really sorry for loosing the excellence and guidance of the good
Professors I was so honoured in having. I am sorry for not being able to prove
myself and others that I would be very well prepared in the Czech Republic, a
country that would teach me more that medical terms, but a whole new culture,
a whole new living. I am sorry to leave all my colleagues, and the opportunities
to meet every year more nice people from all over the world. I figure I am even
sorry to give up Czech, perhaps only for sometime, this new weird language that
was beginning to being part of my life.

Finally, I will leave in this letter my most caring farewell, wishing you, Dear
Professors and Faculty Staff, my best wishes for a most rewarding future for
everyone of you at my dearest and unforgettable Faculty of Medicine in Plzen.

Please, keep on striving to educate your students the way I have been so hon-
oured to be taught and let us all contribute for a better healthcare in the world.
I will surely have an opportunity of visiting Plzen again and hopefully meet you
all once more.

Yours Sincerely,  
Maria Castro Henriques Pinto Machado
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Žijeme v uspěchané a překotné době. Každý někam pospíchá. Parado-
xem je, že často říkáme, jak nestíháme a přitom stále jen pospícháme.

Při pohledu na paraplegika na vozíčku a chvilkovém soucitu vůči člově-
ku, který jede po chodníku svým tempem u nás převládne obdiv k vnitřní
síle těchto osob a tak nějak podvědomě zpomalíme. Velkým rozvojem mo-
torismu a motorkářů přibývá vážných nehod. Přibývá tragicky zemřelých,
přibývá vážně zraněných s trvalými následky, přibývá vozíčkářů. Brutalita
motoristů je tak trochu zrcadlem naší společnosti. Jsme popudliví v jed-
nání, osobním životě, lidé vyhledávají adrenalinové sporty, v klasických
sportech jednají velice tvrdě a nepřiměřeně. Přibývá lidí, kteří měli v dané
sekundě velkou životní smůlu. Ta sekunda se nedá vrátit. Člověk propadá
beznaději. Tráví měsíce v nemocnici a následně v rehabilitačních ústavech
„zatím je mezi svými“ vozíčkáři a žije.Největší propadák asi člověk zažívá,
když se vrací do „normálního života“. Když každá dříve samozřejmost,
drobnost, schod se zdá nepřekonatelný. Te
 člověk bojuje sám se sebou
amyslím si, že většina nad sebou časem vítězí. Velice kladnou roli v tomto
období ztělesňují přátelé, nejbližší, příbuzní, kteří se snaží pomoci tak
nějak normálně, nepodbízivě a tudíž i samozřejmě, v podstatě že se tak
moc nestalo (i když stalo).

Je třeba se zamyslet, jak se k těmto lidem chová naše společnost. Jak jim
usnadňuje a vytváří podmínky pro plnohodnotný život. Vozíčkáři se snaží
oslovit společnost i svým časopisem „Vozíčkář - časopis nejen pro sedící“.
Jak výstižný slogan. Mají také své občanské sdružení „Liga za práva vozíč-
kářů“, která vznikla na sklonku r. 1990. Na vzniku se podíleli zejména lidé
se zdravotním postižením, kteří nebyli spokojeni se způsobem života zdra-
votně postižených občanů v naší zemi. Zakladatelé vtiskli Lize do vínku
motto „… jen nechodíme!“, které má dodnes hlubokou pravdivost. Je velmi
smutné, když je člověk jen kvůli svému tělesnému handicapu okamžitě

svým okolím odepsán a vyhnán na okraj společnosti. Téměř jako nějaký
odpad. Přitom to mohou být velice inteligentní lidé, kteří mohou být od-
borníky ve svém oboru. V pracovním procesu jsou zapáleni do své práce
adosahují výborné výsledky. Jejich nadšení k navrácení se k práci je často
mnohem větší než u běžných, zdravých lidí. Jen je nutné trochu vyjít vstříc
jejich potřebám.

V podstatě každý z nás může těmto lidem pomoci. Když se dělá přechod
přes silnici, tak sklopit obrubník. Když vyjíždí nový autobus, vlak měly by být
přizpůsobeny i pro vozíčkáře. U každé nové stavby, školy, úřadu, bytovky by
měl projektant myslet na bezbariérový přístup a to nejen u nových budov,
ale i u rekonstrukcí a oprav těch starých. Stojí to samozřejmě nemalé
finanční prostředky a přeci jen těmto lidem tak pomáháme jen zčásti. To
nejdůležitější musí překonat sami, a proto pomožme tam, kde můžeme.
Vždy	 tito lidé si to zaslouží.

Rovněž výkony handicapovaných sportovců, kteří reprezentují Českou
republiku na letních i zemních Paralympiádách, by mohli mnozí z nás
závidět. Paralympiádě se také proto často říká „hry silné vůle“. Soutěží se
vmnoha kategoriích - sledge hokej - hokej vozíčkářů, pak existuje celá řad
sportů, které jsou podobné jako u zdravých sportovců - tenis, stolní tenis,
plavání, střelba. Pro zajímavost mezi naše nejznámější postižené sportovce
patří Jiří Bouška - cyklista a Kateřina Teplá - nevidomá lyžařka.

Všichni tito lidé si zaslouží velký obdiv nejen proto, že neztratili smysl
života, ale i proto, že díky své silné vůli dokáží být v něčem výjimeční. Nej-
lepší pomoc by byla, kdyby se lékařská věda posunula tak dopředu, že by
výraz vozíčkář na nás působil zastarale a hovořilo se o paraplegiích v čase
minulém. Sýkora Petr

Práce vznikla v rámci výuky předmětu lékařská psychologie a komunikace
s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru. 

ČESKOSLOVENSKÁ ARKTICKÁ VÝPRAVA 1948

V době vzpomínek na významná
„osmičková“ výročí bychom chtěli upo-
zornit i na to, že je tomu  letos už 60 let,
co se uskutečnila velká přírodovědecká
výprava na Island. Vedl ji známý český
botanik a polárník RNDr. Emil Hadač,
v té době známý svým výzkumem
přírody na Špicberkách, kde právě před
7O lety (1938) po týdny v osamělém
stanu pracoval a o tomto pobytu napsal
zajímavou knihu „Svalbard-studené
pobřeží“. Po válce zorganizoval Hadač
(tehdy asistent Botanického ústavu PřF
UK v Praze a pozdější akademik - ko-
respondent), jako předseda Arktického
odboru přírodovědeckého klubu vý-
zkumnou expedici do Grónska (po-
loostrov Nuqsuaq). Vzhledem k poli-
tickým změnám po únoru 1948 musela
připravovaná expedice změnit cíl
výzkumu nezaledněných oblastí na
Island, který znal dr. Hadač už z min-
ulých dvou předválečných menších
výzkumných pobytů (1937 a 1938). Cílem studia glaciálních reliktů se stalo
„Studené údolí“ v centrální části ostrova. Výprava, kterou podpořil
finančně sám president Beneš  a materiálně i některé větší podniky, měla
16 členů a byli v ní zastoupeni odborníci všech hlavních přírodovědeckých
oborů. Členové výpravy se připravovali na pobyt po odborné i fyzické
stránce po tři sezony ve stanovém táboře v Temnosmrečinovské dolině
vTatrách. Po příletu do dánské Kodaně se v červnu 1948 plavila na lodi
„Dronning Alexandrine“ pět dní s krátkou zastávkou  v Thorshavnu na
Faerských ostrovech do Reykjavíku a odtud terénními auty do vnitrozemí
Islandu. Činnost výpravy je popsána v knize „V zemi sopek a ledovců“ a ve
dvou filmech, které vytvořil známý  filmař-biolog  dr. J. V. Staněk. První film
je pojmenován stejně jako kniha a druhý, natočený na ostrovech
„Západních mužů“ jižně od Islandu je nazván „Na ptačích ostrovech“.
Výpravy, která pracovala na Islandu celé tři měsíce, se účastnil jako ento-
molog také dnešní plzeňský histolog a embryolog - tehdy student Pří-
rodovědecké fakulty UK v Praze - Jaroslav Slípka..       

(JAS)

Výzkumník Jaroslav Slípka

Islandská krajina v létě

Odpočinek

VOZÍČKÁŘI
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Dosažení severního pólu bylo cílem polárních
výprav po staletí. Mezi prvními polárníky, kteří se
pokoušeli proniknout co nejdále na sever, figu-
rují jména Martina Frobishera, Williama Barentse,
Henry Hudsona, Williama Baffina, Vituse Beringa
a dalších. Někteří jsou zvěčnění v pojmenování
částí Severního ledového oceánu, objevených
ostrovů, poloostrovů, zálivů, pohoří či jiných
geografických útvarů. Polární expedice vysílají
Velká Británie, Spojené státy, Německo, Švédsko,
dokonce i Rakousko-Uhersko. Historicky první
dva dokumentované úspěšné pokusy o dosažení
Severního pólu, připadají na léta 1908 a 1909. 

Frederick Cook (1865-1940) 
Narodil se 10. 6. 1865 německým přistěhoval-

cům Theodoru Kochovi a jeho ženě Magdaleně.
Otec byl lékařem. Také Frederick vystudoval me-
dicínu na New York University, promoval v r.
1890. Od mládí jej to táhlo na sever. Byl lékařem
Arktické výpravy Roberta Pearyho v letech 1891-

92 a později Belgické antarktické výpravy 1897-
99, vedenou Adrienem de Gerlachem. Při této
výpravě se důvěrně spřátelil s norským polární-
kem Roaldem Amundsenem. 

V letech 1903 a 1906 vedl opakovaně výpravy
na nejvyšší horu Severní Ameriky aljašskou Mt.
McKinley (6 194 m), a podruhé byl pokus o vý-
stup úspěšný. V r. 1907 se Cook vrátil do Arktidy.
V únoru 1908 vyrazil z osady Annoatok na
severu Grónska k ostrovu Axela Heiberga, pro-
vázen dvěma inuitskými Eskymáky. Do Annoa-
toku se minivýprava vrátila po 14 měsících
putování na jaře 2009. Podle svých údajů dosáhl
severního pólu, při návratu však jej od pevniny
odřízlo otevřené moře, takže musel se svými
průvodci vyčkat na novou ledovou pokrývku,
která mu umožnila dosáhnout pevniny. 

Od počátku bylo jeho nepřesvědčivé líčení
cesty a dosažení Severního pólu zpochybňováno.
Cook nedoložil žádné přesné navigační záznamy.
Uváděl sice, že je zanechal ve jmenované grónské
osadě u lovce Harryho Whitneye, kterého požá-
dal, aby je nalodil při svém návratu do USA. Sám
na 700 km dlouhou cestu na jih neutáhnul více než
jedny sáně s nákladem, a na ně se již obě bedny
s dokumenty nevešly. Whitney však přání Cooka
nesplnil a bedny se později nikdy nenašly. 

Poté, co v r. 1909 dosáhl pólu Robert Peary,
bylo prvenství přiznáno jemu. Cook se několik
let snažil obhájit proti nařčením z falšování své
cesty k pólu. V r. 1922 začal podnikat v ropném
byznysu v Texasu. Podnikání jej však o rok pozdě-
ji přivedlo jako obžalovaného k soudu, který jej
poslal na sedm let do vězení. Od presidenta F.D.
Roosevelta sice v r. 1940 dostal amnestii, 5.8.
téhož roku však zemřel v Buffalo. 

Robert Peary (1856-1920)
Narodil se v Cressonu v Pennsylvanii 6.5.1856.

Navštěvoval střední školu v Portlandu, poté vys-

tudoval Bowdie College. V r. 1881 byl jako civil-
ní inženýr přijat do US Navy. Vedl několik
polárních expedic - v letech 1886 a 1891 pro-
zkoumal pomocí psích spřežení Grónsko, aby se
tam znovu třikrát v devadesátých letech vrátil.
Dvakrát se neúspěšně pokusil přejet napříč
severozápadním Grónskem. 

Snažil se využít zkušeností domorodých Inuitů
k přežití. Stavěl iglú, zhotovoval si podle jejich
příkladu kožešinové oděvy a pokrývky. Domo-
rodců využíval též jako lovců a psovodů, zavedl
taktiku podpůrných týmů. Na výpravách jej opa-
kovaně doprovázela jeho manželka Josephine. 

Další expedice na sever následovaly. Při vý-
pravě v letech 1899-1902 objevil mys Jesup na
nejsevernějším pobřeží Grónska a dosáhl do té
doby nejsevernějšího bodu na západní polokouli
severně od ostrova Ellesmere. V letech 1905-06
vytvořil s lodí Roosevelt nový rekord o doplutí

Robert Peary

Frederik Cook

KDO JAKO PRVNÍ DOSÁHL PO LEDĚ SEVERNÍ PÓL?

Od té doby, co se pohybuji na půdě lékařské fakulty, neustále pozoruji
své spolužáky, jak přistupují k možnosti být součástí tohoto oboru. V průběhu
času jsem zde poznala snad většinu studentů z mého ročníku nejen z dosle-
chu, ale i z občasných společných aktivit, či setkání. V podstatě aniž bych
chtěla, zkoumala jsem jejich chování a všimla jsem si spousty zajímavých
věcí, jako například jejich přístup k ostatním ochotu poradit, ochotu půjčit,
ochotu vnímat druhého, pokusit se mu jakkoliv pomoc, nebo naopak hra-
bat si na svém písečku a jít přes mrtvoly. Následně na to jsem se pokusila
zařadit své spolužáky do jednotlivých skupin, které mají i své podskupiny.

První skupinu jsem nazvala nechutní šprti. Takového nechutného šprta
poznáte podle toho, že je velice nespolečenský, svůj veškerý čas tráví nad
knihami a v podstatě nezná jiný druh zábavy. Dále můžeme takovéto lidi
ještě rozdělit mezi ty, kterým nic jiného nezbývá, protože bu
 to musí dělat
z donucení jiné osoby, nebo ty, kterým prakticky takovýto život naprosto
nevyhovuje. Pak by se mezi ně ještě částečně dali zařadit ti, kteří si hrají na
falešné kamarády, neustále tvrdí, že nic neumí, ale přitom mají látky nauče-
nou od předu dozadu a naopak a ještě k tomu od jakékoliv stránky všemi
směry, zároveň se snaží získat přízeň u ostatních a jejich domněnkou je, že
jsou oblíbení, přitom opak je pravdou. Pak záleží jestli je lidé budou brát
jako inteligentní osobnost, nebo je odsoudí.

Tím bych se ráda vyjádřila k další skupině, skupině aktivních. Aktivní lidé
se vyznačují tím, že plní své úkoly v nejbližším termínu, jak jim byly přiděleny,
snaží se pro to udělat všechno, aby byl jejich úkol pečlivě zpracován a jsou
schopni se vždy pečlivě připravit na zkoušky. Ale své studium nemají vydře-
né, jsou rychle chápajícími. Zároveň jsou to lidé společenští, schopní vytvářet
zábavu, lze se na ně obrátit a oni pomohou, jsou tzv. „zdravě“ ochotní, z to-
ho vyplývá, že jejich ochota nepřekročí až k zneužívání. Takovéto lidi beru
jako velice inteligentní osobnosti a vzhlížím k nim s úctou. K aktivním dále
ještě patří takzvaní spisovatelé, jsou to lidé, kteří si na přednáškách a při
praktikách zapisují všechno, co jim je řečeno, vůbec neuvažují nad tím, co
přednášející vypráví a zapisují i to, co ten dotyčný řekl již v předchozí době,
ale v jiné formě.

Dalšími studenty jsou studenti průměrní. Někdy bývají snaživí, někdy
naopak líní. Záleží na tom, jak jsou schopni svou lenost dohnat, protože

jinak vlohy pro studium mají. Typické je pro ně nechávat určité věci na
poslední chvíli, nebo zase naopak vypracovat precizní práce, když se sami
dokážou vyhecovat. Tyto typy nacházíme nejčastěji na všech akcích, které
jsou pro mediky připravovány, jsou rádi viděny, dodává jim to odvahu, že
si mohou zahrát hru na lajdáky ve škole, ale zároveň mít aspoň z části své
studium pevně v rukou. Každý se přece zamyslí nad tím, jakto že jsou tito
studenti úplně všude, přitom školu zvládají. Do průměrných patří také
š	astlivci, jsou to lidé, kteří mají v průběhu celého studia více štěstí než
rozumu. Skupina průměrných je nepravd nejrozsáhlejší skupinou.

Následuje skupina lidí, bídníků, která to má tak trošku mimo kontrolu.
Jsou na medicíně z důvodu toho, že je nenapadla škola jiného zaměření,
nebo se teprve hledají, či mají věčně věků smůlu. Tito lidé většinou opakují
své zkoušky častěji než ostatní, většinou se stává, že nezvládnou i primitivní
zkoušky, ty zátěžové opakují dokonce i léta. Je to skupina studentů, kteří
denně bojují o svůj holý krk, musí se učit více než ostatní, nebo se raději
neučí vůbec, protože ztrácejí jakoukoliv inspiraci. Pak jde o to, jestli svou
bitvu vydrží, nebo to naopak vzdají úplně..

Zaměříme-li se na hledání zlatého středu, bude to velice těžké posoudit,
ale zkusíme ten ideál přece jen najít. Ideálního medika nebudu volit jako
zástupce určité skupiny, protože tento medik bude mít v podstatě určitou
část téměř z každé skupiny. Ideálním medikem by měl být člověk, který se
rozhodl jít na medicínu, protože byl vnitřně smířený s tím, že to bude krutý
a zdlouhavý boj, velice časově náročný a bude muset této škole hodně obě-
tovat. Tento medik by měl být zdravě ambiciózní, jít si za svým cílem, ale
zároveň svým snem nepoškozovat ostatní, určitě by měl být vůči ostatním
loajální, i když to není vždy jednoduché, měl by mít svůj čas rozvrhnutý do
doby, kdy se bude plně věnovat svému studium, nebo naopak kdy se bude
věnovat svým vedlejším aktivitám, ne míchat obojí dohromady, protože pak
nic z toho nedělá pořádně. A myslím, že by měl být nápomocen druhým,
pokud je to v jeho kompetenci, pokud to tedy nepoškozuje jeho samotného,
protože pak stejně bude muset pomáhat zbytek svého života druhým, pokud
se nerozhodne změnit nakonec svůj obor. Aneta Kolářová

Práce vznikla v rámci výuky předmětu lékařská psychologie a komunikace
s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru. 

JAK VYPADÁ IDEÁLNÍ STUDENT MEDICÍNY



V loňském roce si fysiologický
svět připomněl 270. výročí naro-
zení, nyní můžeme připomenou
210. výročí úmrtí vědce, kterého
především proslavil známý pokus
„oživení“ svalstva preparátu izolo-
vané žabí končetiny. Narodil se 9.
9. 1737 v rodině lékaře v Bologni.

Původně toužil být mechani-
kem, později se mu zamlouvala
kněžská dráha, rodiče mu však
stejně jako jeho bratrovi Mariovi
vybrali lékařskou kariéru. Luigi
tedy absolvoval lékařskou fakul-
tu Boloňské univerzity, kam byl
záhy po skončení studia přijat v r.
1762 jako asistent anatomie. Brzy
získal velmi dobrou pověst jako
zručný učitel, ač přílišnou výřeč-
ností nikdy neoplýval. Díky svým
výzkumným pracím na slucho-

vých a močopohlavních orgánech ptáků získal velmi dobrou pověst jako
srovnávací anatom. 

V r. 1783 podle populární verze objevu pitval Galvani žábu na stole, kde
též prováděl pokusy se statickou elektřinou. Galvaniho asistent náhodou
zavadil skalpelem, na němž se ještě udržel náboj z předchozího experimen-
tu, o obnažený kyčelní nerv. V tom okamžiku oba zahlédli jiskru a mrtvá
žabí končetina se pohnula jako živá. Toto pozorování vedlo Galvaniho

kdalším experimentům, které jej proslavily jako prvního badatele, který
poznal vztah mezi elektřinou a oživením (animací) - nebo živou tkání. Objev
vedl k postupnému chápání významu elektrických procesů (na jejichž po-
zadí jsou elektricky nabité částice - ionty) jako hybné síly pohybu svalů, na
rozdíl od dřívějších teorií. Své poznatky popsal v pojednání „De viribus elec-
tricitatis in motu musculari commentarius“, publikované v sedmém svazku
vědeckých memoárů Ústavu věd v Bologni v r. 1791. O rok později byla
práce publikována též v Modeně. Galvani bývá někdy označován za obje-
vitele bioelektřiny. 

Dalším Galvaniho pokusem v osmdesátých letech 18. století byl opět po-
kus s preparátem žabí končetiny. Dva různé kovy (např. mě
 a zinek)
propojil „v sérii“ s kyčelním nervem (n. ischiadicus). Opět tím vyvolal sva-
lovou kontrakci. Jev později nazval „animální elektřinou“. 

Tímto Galvaniho objevem se později zabýval fyzik Alessandro Volta
(1745-1827). Poznal, že žabí končetina slouží jednak jako vodič elektřiny,
jednak jako detektor elektřiny. Nahradil později žabí končetinu savým pa-
pírem, namočeným ve slané vodě a elektrický proud zaznamenával pomocí
přístrojů, které používal při dřívějších pokusech. Další pokusy vedly ke kon-
strukci voltaického článku, s jehož zdokonalenou formou - baterií - se
běžně setkáváme dodnes. 

Galvani se v r. 1764 oženil, jeho vyvolenou se stala Lucia Galleazzi, dcera
jednoho z profesorů Boloňské univerzity. V r. 1772 se Galvani stal ředitelem
(rektorem) univerzity. Po celý život působil v rodném městě Bologni, kde
také 4.12.1798 skonal. Jeho dům zůstal zachován do dnešních dnů (nyní
sídlo banky). Na Galvaniho náměstí proti paláci Archiginnasio, historické-
mu sídlu Boloňské university, se týčí vysoká mramorová socha velkého
boloňského rodáka. 

(jn)  
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co nejseverněji, pak se psími spřeženími vyrazil
kpólu. Tající led mu znemožnil v cestě pokračo-
vat a měl velké problémy s návratem na lo
.
Alespoň zmapoval západní pobřeží ostrova
Ellesmere a objevil mys Colgate. Po návratu jej
National Geographic Society vyznamenala Hub-
bardovou zlatou medailí, nejvyšším oceněním
objevitelských počinů. 

K rozhodujícímu pokusu o dosažení Sever-
ního pólu se opět s lodí Roosevelt vypravil 6. 7.
1908. Lo
 s posádkou přezimovala poblíž Cape
Sheridan u ostrova Ellesmere a na cestu k pólu
se vydala 28.2.1909. Od posledního podpůrného
kempu (Camp Bartlett) na úrovni 87 stupňů a 45´
pokračovalo v cestě s Pearym jen pět mužů. Podle
Pearyho deníku výprava dosáhla pólu 7. 4. 1909.

Za dosažení pólu se Pearymu dostalo mnoha
poct a ocenění vědeckých společností jak americ-
kých tak evropských, též oficiálního poděkování
amerického kongresu. Peary se později uchýlil do
soukromí na Orlím ostrově (Eagle Island) u Free-
portu ve státě Maine. Zemřel ve Washingtonu
D.C. 20. 2. 1920. Jeho ostatky odpočívají na
Arlingtonském Národním hřbitově.

S odstupem let se objevily pochyby o tom, zda
Peary opravdu dosáhl severního pólu. Hlavní ná-
mitky spočívaly v těžko uvěřitelných vzdálenos-
tech, které skupina urazila v závěrečných dnech
před dosažením cíle a zejména v prvních dnech
návratu ke kempu Bartlett. Nicméně v r. 1989
National Geographic Society došla k závěru,
podle vědeckého zkoumání Pearym pořízených
fotografií a měření mořské hloubky, že Peary se
pólu přiblížil na ne méně než 5 mil. 

Sir Walter William „Wally“ Herbert (1934-2007)
Wally Herbert se narodil 24.10.1934 v anglic-

kém Yorku v rodině armádního důstojníka. Ve
věku tří let rodina přesídlila do Egypta, později
do Jižní Afriky. Vystudoval Královskou vojenskou
akademii, poté 18 měsíců sloužil v Egyptě a na
Kypru. V r. 1955 nastoupil službu na Falkland-
ských ostrovech, kde se seznámil s jízdou se psím
spřežením. Při cestě ze Zátoky naděje (Hope Bay)
do Portal Pointu na Antarktickém poloostrově
urazil se psy vzdálenost pět tisíc kilometrů. Při-
pojil se pak k Antarktickému programu Nového
Zélandu a byl pověřen nákupem psů v Grónsku
pro antarktické expedice. V Grónsku si osvojil
umění psovoda podle inuitských zkušeností. 

V šedesátých letech Herbert prozkoumal roz-
sáhlé oblasti Země Královny Maud a podle tras
polárníků Shackletona (1908) a Scotta (1911)
dosáhl Beardmorského ledovce. Nepokračoval
k Jižnímu pólu, ale vystoupil na Mount Nansen
apoté se vrátil trasou podle Amundsena z r. 1911. 

V r. 1964 zopakoval výpravy polárních objevi-
telů Svedrupa a Cooka pochodem z Grónska na
ostrov Ellesmere.

Začátkem roku 1968 vyrazila jeho Britská Trans-
arktická expedice na pochod napříč Arktidou.
Cílem bylo dosáhnout Severního pólu a poté dojít
až na Špicberky. Když v červenci po devatenácti
stech kilometrech polární pustinou v červenci
Herbert zjistil, že oceánské proudy unášejí jeho
expedici nepříznivým směrem, rozhodl se vybu-
dovat tábor a přezimovat. Jakmile se po dlouhé
polární noci rozednilo, výprava pokračovala přes
Pól nedosažitelnosti (nepřístupnosti) až na Se-
verní pól, kterého dosáhla 6. 4. 1969. Manžel brit-
ské královny Alžběty II. princ Filip jejich výkon
označil jako „jeden z největších triumfů lidské
vůle a vytrvalosti“. 

Po cestě dlouhé 3800 km dosáhla výprava
Špicberků. 

Úspěšná výprava mu přinesla četná uznání od
vědeckých a geografických společností, jeho jmé-
nem byla pojmenována nejsevernější hora sou-
ostroví Svalbard. Spolu s Allanem Gillem se v r.
1979 vydal na plánovanou šestnáctiměsíční pou	
okolo Grónska jen pomocí psích spřežení a tra-
dičních člunů umiaků. Nepříznivé počasí však
tuto 13 000 km dlouhou cestu znemožnilo. 

Byl oceňován též jako spisovatel a umělec, se
svým one-man show vystupoval v Londýně, New
Yorku a Sydney. V r. 2000 byl Herbert povýšen

do šlechtického stavu. Zemřel v Invernessu 12. 6.
2007 na onemocnění oběhového systému v sou-
vislosti s cukrovkou. Někdy je pokládán on za
prokazatelně prvního člověka, který dosáhl po
ledě Severního pólu. V souvislosti s jeho celkový-
mi 35 000 kilometry v nehostinných polárních
krajích jej deník „Times“ nazval „největším po-
lárním cestovatelem“

Tom Avery (nar. 1975) 
Narodil se v Londýně 17. 12. 1975. Absolvoval

Universitu v Bristolu. Zúčastnil se řady vysoko-
horských expedic v jihoamerických Andách, na
Novém Zélandu, v Tanzanii a v Kyrgyzstanu. Poté,
co úspěšně dosáhl v r. 2002 Jižního pólu rozhodl
se zopakovat po stejné trase Pearyho expedici
kSevernímu pólu z r. 1908-09. S obdobným
vybavením, saněmi taženými psy, vyrazil v dubnu
2005 se čtyřmi společníky ze základny na ostro-
vě Ellesmere. Trasu 765 km k Severnímu pólu
skupina zvládla za 36 dnů a 22 hodin. Avery tím
sice potvrdil, že bylo reálné, aby Peary dosáhl
Severního pólu v časovém rozmezí, které udával.
Nicméně pochybnosti o Pearyho reálnosti přetr-
valy - Averyho výprava po dosažení pólu byla
transportována zpět letecky, takže se nemusela
vláčet s tak velkým nákladem, aby přežila zpá-
teční cestu po ledě jako Peary. Přesto v žádném
úseku cesty nedosáhla rychlosti přesunu tako-
vého, jaký Peary popsal ve svém líčení. 

Tom Avery nadále jako zkušený výzkumník,
horolezec, polárník, cestopisný autor a řečník
působí v charitní organizaci, usilující o udržení
nedotčené divoké přírody.

Dosáhnout Severního pólu „po vlastních“, tedy
po ledě s pomocí nejvýše psích spřežení, bylo vždy
a bude i nadále spojeno s obrovskými vypětím sil
i rizikem nezdaru. Nelze ani opominout vysoké
náklady, s nimiž je zajištění takové expedice spo-
jené. A	 již Severního pólu výše uvedení průkop-
níci dosáhli či nikoliv, jejich odvaha, schopnost
snášet kruté klimatické podmínky, ale také ob-
rovské znalosti a zkušenosti si zaslouží náš obdiv.
Nebyli to hazardéři se životem, ale průkopníci,
kteří v každém oboru lidského konání posouvají
stav poznání dopředu. Díky Herbertovým měře-
ním máme např. dnes možnost porovnávat změ-
ny v síle zalednění Severního ledového oceánu,
knimž došlo za poslední čtyři desetiletí. 

J. Novák

Sir Walter William „Wally“ Herbert 

VZPOMÍNKA NA LUIGI GALVANIHO (1737 - 1798)
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Fakultám medicíny a farmacie je věnován vý-
znamný prostor v posledním čísle časopisu UK
Forum. Děkan plzeňské LF doc. MUDr. J. Kou-
tenský uvedl, že na plzeňské LF studovalo v r. 2007
v pregraduálním studiu 1947 mediků a v doktor-
ských studijních programech 170 osob. Na LF
pracuje 554 vědecko-pedagogických pracovníků.
Dlouhodobým cílem fakulty je stát se konku-
renceschopným a respektovaným pracovištěm
nejen v rámci pěti lékařských fakult UK, ale
především v mezinárodním měřítku. (Forum 3,
2008, s. 30-32).

Ředitelka „Pomocných tlapek“ H. Pirnerová
uvádí, co vše dokáží vycvičení asistenční psi její
organizace, pomáhající postiženým spoluobčanům.
„Partnerství se psem a vytržení ze samoty je pro
mnohé postižené skutečným impulsem ke změně
životního stylu. Psi pomáhají navazovat kontakt
sokolím a zvyšují samostatnost a sebevědomí
postižených. (Plzeňské teplo č.1, 2008, s.1-2).

Bolesti zad trápí v dospělosti každého druhého
člověka. V pozadí potíží je většinou nesprávný
způsob života dvě třetiny dne strávíme shrbení
nebo ohnutí. Péče o zdravá záda by měl začít už

od dětství. Optimální je všestranná pohybová
aktivita, ze sportů gymnastika, plavání, lyžování
adalší. U dospělých přinese často úlevu již sa-
motná chůze či tzv. nordic walking. („Bolavá záda
zná každý druhý z nás“, 14 dní, 10.11.2008, s. 6)

Za nemoc z povolání se pokládají pouze ty ne-
moci, které jsou uvedeny v seznamu nemocí zpo-
volání,  a to pouze u osob, které pracovaly před
jejich zjištěním za podmínek, z nichž jejich nemoc
vzniká. Počet nemocí zpovolání trvale od r. 1995
klesá. Zatímco v r. 2006 bylo zaevidováno 1022
postižených, v loňském roce jich přibilo jen 962.
Jednou z hlavních příčin poklesu jsou makroeko-
nomické důvody: byly uzavřeny doly, hutě a další
podniky těžkého průmyslu, tedy výrobní odvětví,
kde v minulosti vznikala podstatná část nemocí zpo-
volání. Výsledná čísla mohou být částečně fiktivní
- řada profesionálních onemocnění zůstává nepo-
znána, roli hraje i fakt, že někteří lidé se o svou práci
bojí a zdravotní potíže souvisící s jejich prací tají.
(M.Šrámková: Za úbytkem nemocí z povolání stojí
útlum těžkého průmyslu. PD č. 285, 5. 2. 2008, s. 23). 

Všeobecná zdravotní pojiš	ovna se rozhodla, že
porodnicím nebude proplácet platby jako dosud

paušálně, ale výkonově. Odhad porodů v plzeň-
ské gynekologicko porodnické klinice je 3500
porodů, tj. o asi 400 více než loni. VZP se tak
rozhodla reagovat na nárůst počtu porodů, na
paušálním proplácení by totiž plzeňská klinika
výrazně prodělávala. (M.Kunešová: Porodnice:
zrušení paušálních plateb za porody vítáme. PD
č. 285, 5.12.2008, s. 3)

Od příštího roku bude zavedeno plošné do-
brovolné očkování proti nákaze pneumokokem.
Přednosta Ústavu epidemiologie FN doc. MUDr.
P. Pazdiora, CSc. míní, že by se mělo pamatovat
ina dospělé, zejména starší občany. Nejvíce jsou
ohroženy děti do pěti let, které i po vyléčení si
často odnesou trvalé následky. Vakcínu proti
pneumokoku je možno aplikovat současně s vak-
cínou proti chřipce. (P. Pechoušek: Varují před
pneumokokem. mfDnes, č. 286, 6.12.2008: s. B2)  

Hodně se před lyžařskou sezónou přetřásá, jak
zlepšit bezpečnost především na sjezdovkách.
Otom, že se jedná o velmi aktuální problém,
svědčí statistické údaje. Zatímco Horská služba
zaevidovala předloni 2 027 nehod lyžařů a 1 059
snowboardistů, v loňské sezóně se již jednalo

Pečlivá hospodyňka rozvrhne si čas v roce k vykonání různých domácích
potřeb. Tím, že si práci moudře rozdělí a svoji domácnost dobře vede, sílí ji vě-
domí, že jest řádnou a spořivou hospodyňkou, jest pak spokojenou a š	astnou. 

Týdenní pořádek v domácnosti: Pondělí: Prádlo. Úterý: Žehlení mandlo-
vaného prádla. Středa: Žehlení škrobeného prádla, límců, manžet. Čtvrtek
apátek: Úklid pokojů, čištění nábytku, koberců, záclon a dekoračních před-
mětů. Sobota: Úklid kuchyně, čištění nádobí, spíže, chodby atd.

Prosinec. V tomto měsíci je nejchutnější maso vepřové a telecí, ze zvěřiny
zajíci, bažanti a tetřevi; z ryb kapři, štiky a úhoři. Při nákupu poznáme ryby
jikrnaté a mléčnaté takto: vezmeme rybu za hřbet, pak tlačíme směrem dolů
k ocasu, čímž se ukáže v otvoru břišním bu
 mlíčí nebo jikry.

Černí kapři, málo šupinatí (z rybníků), zabití, zbaví se silné černé kůže před
úpravou. Mají pak jemnější chu	. Kůže se od hlavy dolů natrhne a stáhne. 

V době neočekávaně silných mrazů, může se státi, že nám zásoby ve spíži
ovoce, bramborů a zeleniny namrznou. Takové namrzlé potraviny napraví-
me a k používání znovu upravíme tímto způsobem: Ovoce zmrzlé, jablka
atd. dáme do větší nádoby do studené vody, do chladnější místnosti (5-8
stupňů) a dáme je pozvolna v té vodě rozmrznouti; rozmrzlé vyjmeme,
suchou, čistou utěrkou osušíme a znovu uložíme na místo, kde již zmrz-
nouti nemohou. Zmrzlá vejce rozmrazíme zvolna ve studené vodě a rychle
je spotřebujeme. Atd.

V prosinci požíváme již dříve naložených kompotů, zejména těch, jež
jsou podezřelá naduřenou měchuřinou (začínají se kaziti). 

A protože první posváteční (po sv. Štěpánu) den připadá na sobotu,
uvedeme několik rad na tento den: Úklid kuchyně. Pečlivá hospodyňka při
sobotě si přivstane a hledí, aby měla v kuchyni stěny vysmýčeny, okna prachu
zbavena, záclony, pokrývky atd. taktéž vyprášeny a veškeré nádobí prachu
zbavené. Plechové nádobí, kterého často užíváme, myjeme v mydlinkách od
prádla zbylých, do kterých přidáme trochu sody. Myjeme je věchýtkem ze
suché přesličky zhotoveným. Omyté nádobí opláchneme horkou vodou, do
které přidaly jsme jednu nebo dvě lžíce terpentýnového oleje (aby plech
nerezavěl) a necháme je na kamnech oschnouti.

Když vylijeme vodu ze škopku po mytí nádobí, zůstane na stěnách škop-
ku ustydlá špína a mastnota; tuto nestíráme nikdy snad hadříkem určeným
k mytí nádobí, nýbrž kouskem novin nebo jiného papíru, který pak do plotny
vhodíme. 

Dobře je míti v kuchyni zavěšenu malou černou tabulku s břidlicovou
tužkou, na níž došlé potraviny neb jiné potřebné věci se zaznamenávají,
takže majíce toto stále na očích, včas si vše opatříme. Zejména tam, kde
hospodyňka přetížena je starostmi, dobře poslouží toto připomenutí. 

Úklid spíže: Prohlédne se každý týden naložené ovoce a zavařeniny. Jsou-
li podezřelé, že by se snad kazily, dají se stranou a co nejdříve spotřebují. 

Šváby a rusy chytáme na pivo, které nalijeme do porculánové starší
misky. Napití švábi nemohou vylézt a ráno se zahubí. Miska se připraví zase
na noc příští. 

Předsíň se vysmýčí, jsou-li v ní okna, vyčistí a pavučiny opráší. Je-li vy-
dlážděna, umyjí se řádně dlaždičky kartáčem a vysuší, aby se docílilo lesku. 

Popel z kamen se vybírá vždy ráno, před zatopením (chladný, aby neprá-

šil) anebo netopíme-li již odpoledne, pak vybereme ho večer, kdy jest plot-
na již chladná. V topeništi připravíme si na ráno hraničku dříví k zátopu. 

A několik rad při „zimních“ zdravotních potížích:
Při nachlazení nejlépe píti citrónovou limonádu takto upravenou: citron

se slupkou rozkrájí se na tenké plátky, dá se do studené vody a nechá
pozvolna nějakou dobu vařiti; pak přidá se žádoucí množství cukru, hotová
limonáda se procedí a pokud možno horká pije. 

Náčinky na oznobeniny: 10 g zásaditého octanu olovnatého a 100g filtro-
vané vody smísí se a užívá k namáčení náčinků na silně červená naběhlá místa. 

Namrzlé ruce trou se sněhem tak dlouho, dokud v nich nenastane pra-
videlný oběh krve. 

Proti pálení žáhy: 5 g dvojuhličitanu sodnatého a 5 g cukru se smíchá, na
špičku nože užije a vodou zapije.

Proti pokaženému žaludku, nadýmání atd. doporučuje se odvar pelyňku
azeměžluče, který se pije na lačný žaludek. Proti žaludečním křečím
používá se š	ávy vytlačené z křenu. 

Rozpraskané rty (pysky) potíráme čistým jelením lojem anebo tzv. růžo-
vou mastičkou, kterou obdržíme v každé lékárně.    

Proti bolení hlavy užívá se nejčastěji prášků salicylových, které se také na
počátku rýmy dobře osvědčují; též i tabletky „Pyramidon“ zvané. 

Proti kašli doporučuje se bráti na špičku nože prášek rebarborový
avodou zapíti.    

Při nespavosti osvědčuje se ponořiti rychle nohy do teplé koupele, a to
několikráte za sebou. 

Proti bolestem v kříži dávají se křenové placky. Vezmou se asi tři lžíce
strouhaného křenu, lžíce octa a tolik mouky, aby bylo možno utvořiti z to-
ho tužší těsto. Pak se udělá placka asi jako dlaň veliká, která se přiloží na
bolestivé místo. Jakmile placka pálí, posune se ihned dále, nebo	 by vytáhla
puchýře. 

Uvedené zde domácí léky jsou prospěšny jen v lehčích případech onemoc-
nění. Ve vážnějších případech nikdy nesmíme zapomenouti, že zkušený lékař
nám nejlépe poradí! 

(*) Kejřová A.: Kniha vzorné domácnosti. třetí opravené a doplněné
vydání. Praha, Pražská akciová tiskárna 1923, 114 stran. 

Pozn.: Vyzkoušené rady, pokyny a předpisy pro hospodyňky podle
zkušeností autorky, majitelky kuchařské školy v Hradci Králové, přece jen
v některých bodech po uplynulých 85 letech poněkud ztratily na aktuál-
nosti. Zcela určitě dnes nedoporučujeme namrzlé ruce třít sněhem či urych-
leně konzumovat kompoty s „měchuřinou“ či kazící se zavařeniny. Oblíbe-
ná publikace však obsahuje mnoho dalších cenných rad pro každé období
roku a dokonce pro každý den, že se mohou najít zájemkyně, které naše
ukázka zaujala. Pokud se obrátí s konkrétním požadavkem na redakci,
můžeme pomoci fotokopií. Za všechny pozitivní ohlasy alespoň dva:
„Musím doznati, že jsem byla mile překvapena, poznavši, že je to kniha
skutečně cenná pro každou hospodyňku téměř nepostradatelná.“ (A. No-
váková, rolnice v Lochenicích).

„Vaše kniha je pravým pokladem mladé hospodyňky.“ (Emilie Jiříková,
cho	 minist. odb. chefa v Praze). (jn)

DOBRÉ RADY HOSPODYŇKÁM* (NA KONCI ROKU)

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ...
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K VÝSTAVĚ DOC. RNDR. M. KORABEČNÉ „SPIRIT OF ARCTIDA“
V PLZEŇSKÉ MĚŠŤANSKÉ BESEDĚ 

Ve dnech 20.-28.11.2008 ve Společenském sále Měš	anské besedy v Plzni
proběhla výstava fotografií doc. RNDr. M. Korabečné, Ph.D. z Ústavu
biologie LF UK v Plzni. Pod názvem „Spirit of Arctida“ mohl návštěvník
shlédnout výběr osmnácti velkoformátových fotografií, kterými autorka
zachytila krátké letní období na jednom z nejseverněji trvale obydlených
teritorií světa Špicberkách. Ochotně se s námi podělila o své zážitky z této
zatím neobvyklé turistické destinace. 

Proč právě Špicberky? V jakém období jsi tam byla?
Proč Špicberky? Důvodů je víc: Odvěká touha přírodovědců poznat hra-

nice možností života a v rovině ryze osobní boj s chladovou alergií v rámci
rčení „Co mne neporazí, to mne posílí“. Takže takový lázeňský pobyt…
Očekávání bylo naplněno bohatě, alergii od té doby nemám a do tamní kra-
jiny se pořád v duchu vracím - její opuštěnost a monumentálnost se mi stala
zdrojem velké vnitřní síly, zdrojem naděje, že všechno je a bude, jak má být,
že lidský svět je odtud z fjordů mezi ledovci, z téhle krajiny mocného ticha
a klouzavého letu buřňáků, nicotný. Byla jsem tam na konci července, kdy
vrcholí krátké polární léto, které trvá pouhé dva měsíce - kajka a bernešky
mají touto dobou už odrostlá mlá
ata, rybáci arktičtí přiletěli z Antarktidy
a začínají hnízdit..

Jak se jezdí na Špicberky? A jak zpátky?
V létě tam létají asi dvě letecké společnosti, ne však každý den. Nejse-

vernější camping světa, který byl naším domovem, leží těsně vedle letiště -
letadla svojí frekvencí rozhodně neruší. Při příletu se nejprve pod clonou
šedých mraků objevily úplně zasněžené hory, potom méně zasněžené hně-
dočerné svahy s pruhy sněhu. Bylo to depresivní a v tu chvíli jsem pochybo-
vala o správnosti svého rozhodnutí se sem vypravit. Pak jsme vyšli z letiště
do tundry s kopečky růžových silenek a drobných žlutých máků, nad mo-
řem pokřikovali rybáci a v tu chvíli mi bylo jasné, že jsem tu správně. Let
zpátky se zdržel - padla mlha a nelétalo se vůbec, získali jsme tak další den

v Arktidě a pak noc strávenou v Oslo na letišti.
Jak známo čím dále na severu, tím jsou tam v létě dny delší a v zimě kratší.

Je vůbec za polárním kruhem v létě nějaká tma? A jak je tam "teplo"? 
Tma se v létě nekoná vůbec, vynahradí si to v zimě. V létě tu sluníčko ani

neklesne k obzoru, o půlnoci svítí stejně jako v poledne, fouká větřík a je
tak něco kolem osmi stupňů nad nulou. V zimě jsou dva měsíce absolutní
tmy - to je to nejhorší pro lidi, co tu mají přežít celoročně.

Jak se na Špicberkách žije? Jaké je vlastně správné jméno tohoto norského
území? Neříkají jim "Svalbard"? 

Norský název souostroví je Svalbard, jedná se ale o mezinárodní území

jen pod norskou správou. Je tu nejsevernější městečko na světě
Longyerbyen a v něm nejsevernější kostel, mateřská školka, škola, univerzi-
ta i psí bouda - všechno nejsevernější - 1300km od pólu, V prosklené
teplárně Vietnamci nebo Thajci pěstují okurky a rajčata. Je tu taky muzeum
Arktidy, kde můžeš ležet na tuleních kůžích a půjčovat si knížky. Vzhledem
k bahnu, které je v arktickém létě všude, je zvykem se při vstupu do domů
zouvat - zouváš se do muzea, do kostela i při vstupu do budovy univerzity
- tam je navíc botník s bačkůrkami studentů. Není tady ovšem žádný nej-

severnější dům pro seniory - staří se stěhují na pevninu, je to příliš tvrdý
kraj. Prostor kostela je propojen se společenskou místností - šlo o vytvoření
pocitu domova a sounáležitosti pro komunitu horníků a rybářů pracujících
dlouhodobě daleko od svých rodin. Pastor nám vyprávěl, jak křtil vnouče
vodou z ledovce z pólu a že pokud přijde lední medvěd, je to vždycky od
letiště (tam jsme stanovali..).

Kde jsi se pohybovala a jak? Jezdí se tam také autem? Jaké jsou tam
komunikace?

Silnice je tam celkem asi 20 km, povětšinou bez asfaltu - ten je jen v měs-
tečku a přístavu, jiné cesty nejsou - chodí se tundrou a brodí nesčetnými
potoky, chce to dobré a pevné pohorky. Největším zážitkem byla plavba
expediční lodí Polar Girl k Ostrovu prince Karla, kde žije početná kolonie
mrožů, a na ledových krách u ledovců v závěru fjordů odpočívají plaší
tuleni. Celé hodiny můžeš z křesla vedle kapitána pozorovat špičaté za-
sněžené vrcholky, dalekohledem pátrat po ledních medvědech a přemýšlet,
kam si asi kapitán schovává nasazovací mroží kly, se kterými se v nestřežených
okamžicích připojuje ke svým bratrům mrožům válejícím se na písčinách.
Jiným velkým zážitkem byla plavba malým motorovým člunem k útesům plným
alkounů a papuchalků a pak do tiché a majestátní zátoky s balvany tvořený-
mi překrásnými zkamenělinami a porostlými jasně oranžovým lišejníkem.

To kolo bylo jen takové malé zpestření, v jeho společnosti jsem se dosá-
pala ke stanici pro výzkum polární záře v závěru Adventdalen nad Lon-
gyerbyenem. Z její střechy byl pěkný výhled - jedno z bočních údolí jsem si
pokřtila na Údolí mamutů. Ti tam samozřejmě nebyli, ale dokázala jsem si je
tam živě představit - možná to takhle kdysi vypadalo u Věstonic. Tundra
sproužky sněhu a stužkami potoků. Na kole z kopce to šlo hezky, jen to
trochu profukovalo..

Na fotografiích byla zachycena místní fauna a flora? Je hojná? Není větši-
na území jen kamenitá? Rostou tam nějaké stromy? Co lední medvědi? 

Po celou dobu našeho pobytu mne nepřestávali fascinovat rybáci arktičtí.
Křehcí ptáci s červenými zobáky a prodlouženými bělostnými ocasními

o 3 534 lyžařů a 1 897 snowboardistů. Na bezpeč-
nost lyžařů budou někde dohlížet skipatroly. Jejich
pravomoci na rozdíl od ciziny však jsou ome-
zené. Ani neukázněnému lyžaři nemohou ode-
brat skipas, žádný zákon nezakazuje pití alko-
holických nápojů. Horská služba ve spolupráci
sMinisterstvem pro místní rozvoj vydala normu,
jak se chovat na sjezdovkách. Ta vychází z pravidel
Mezinárodní lyžařské federace FIS. Dodržování
normy však je u nás prakticky nevymahatelné.
(Č.Třeček: Lyžaře budou kontrolovat hlídky.
mfDnes č. 286, 6.12.2008, s. A5)

Jednotlivé lékařské fakulty v ČR se výrazně liší
podle obtížnosti, jak uspět při přijímacím poho-
voru. Zatímco v loňském roce byl nejvyšší podíl

přijatých ke studiu na 1.LF UK v Praze (30%
z2828 přihlášených), nejtěžší to měli uchazeči o
studium na 2.LF UK v Praze (13% z 1395 při-
hlášených). Podíl přijatých ke studiu se u ostat-
ních fakult pohyboval mezi 21-29 procenty (na
LF UK v Plzni 29%). Věc má však háček: poslu-
chači, kteří projdou přísnějším sítem přijímaček,
mají vyšší šanci vybranou fakultu úspěšně dostu-
dovat. (M.Cihelka: Osm cest k diplomu lékaře.
Lidové noviny, 8.12.2008)    

Nejnovější čísla o úmrtnosti u nás za rok 2007
přinesla Zdravotní ročenka ČR. Na nemoci obě-
hové soustavy zemřelo 23 564 lidí, na zhoubné
nádory 15 341 lidí a na nemoci dýchací soustavy
3 118 lidí. Nejlepší prevencí chorob oběhového

systému, zejména ischemické choroby srdeční, je
boj proti obezitě, nekouřit a kontrolovat normál-
ní hodnoty krevního tlaku. Prospěšný je pravidel-
ný pohyb. (F.Sušanka: Největší zabijáci v Česku,
vloni infarkt a rakovina,  PD 12.12.2008, s. 10) 

V areálu Fakultní nemocnice na Lochotíně byla
zahájena výstavba komplexního onkologického cen-
tra, do jehož prostor se po dokončení v r. 2010
přestěhuje onkologické a radioterapeutické oddě-
lení. Náklady na vybudování a vybavení technikou
dosáhnou jedné miliardy korun. Kapacita praco-
viště by se měla zvýšit ze současných 65 na 90 lůžek.
(M.Kunešová: Nová onkologie nabídne větší
komfort a o třetinu více lůžek, PD č.291,
12.12.2008, s. 3)   (jn)
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Výsledkem nedávných komunálních voleb
jsou mimo jiné též výrazné změny politické
garnitury na hejtmanství Plzeňského kraje.
MUDr. Petra Zimmermanna, který funkci hejt-
mana vykonával po dobu osmi let po dvě
funkční období, vystřídala doc. MUDr. Milada
Emmerová, CSc. Ta se díky volebnímu vítězství
ČSSD stala historicky první českou hejtmankou.
Po svém zvolení prohlásila: „Budeme pracovat
pro občany. Byla bych ráda, aby to společné
počínání bylo spravedlivé, aby to nebylo poli-
tikaření a aby bylo na kulturní úrovni. Pokud
se k tomu přidá i smysl pro humor, bude to
spolupráce dobrá.“ (r)

Dvě jména jsou spjata s objevem elektrokar-
diogramu (EKG), dnes jedné z nejvyužívanějších
neinvazivních technik moderní medicíny. Zatím-
co jméno Einthoven je pojmem, známým každé-
mu, kdo kdy problematiku EKG studoval, jméno
Waller spíše nikomu nic neříká. A přesto to byl
právě Augustus Desiré Waller, syn významného
britského neurofyziologa, komu patří priorita při
snímání elektrických potenciálů, vznikajících
srdeční činností. 

A. D. Waller se narodil v r. 1856 v Paříži, kde
jeho otec v té době pracoval. Také tam se mu
dostalo základního vzdělání. Po smrti otce se
smatkou odstěhoval do Skotska a vystudoval
medicínu na lékařských fakultách v Aberdeenu.
av Edinburgu. V r. 1883 se stal asistentem fyzio-

logie na Ženské lékařské fakultě v Londýně a o rok
později přijal stejné místo v St. Mary´s Hospital
vPaddingtonu. V r. 1887 se začal zabývat pro-
blematikou elektrické aktivity srdce, o niž již byly
známy základní poznatky. Akční srdeční proudy
na tepajícím savčím srdci pozorovali již v r. 1856
R.A. von Kölliker a H.Miller, o 16 let později se-
strojil G.Lippmann první elektrometr, umožňu-
jící sledovat srdeční akční napětí. Jeho kapilární
elektrometr využil francouzský fyziolog E.Marey
k dalším elektrofyziologickým studiím a prvním
záznamům srdečních akčních potenciálů. 

Waller si předsevzal najít způsob, jak snímat
srdeční potenciály s končetin intaktních pokus-
ných zvířat i člověka. Byl úspěšný a své poznatky
popsal jako první srdeční „electrogram“, snímaný
z elektrod upevněných na přední a zadní stěnu
hrudníku popruhy, již v r. 1887 (1). O rok později
umístil elektrody na končetiny, ponořené do ná-
dob se solným roztokem. Pomocí Lipmannova
elektrometru dokázal změny potenciálu zachytit
na fotografický záznam (2). Své poznatky prezen-
toval před Královskou společností, která jej brzy
přijala za svého člena. V r. 1903 se Waller stal
profesorem v nově vybudované Fyziologické la-
boratoři Londýnské univerzity. 

V r. 1891 vydal rozsáhlou šestisetstránkovou
publikaci „An Introduction to Human Physio-
logy“. Zabýval se také vlivem anestetických
účinků chloroformu. Pětadvacet let byl poklad-
níkem Fyziologické společnosti a v r. 1890
dokonce jejím předsedou. Byl nadšeným mo-
toristou, při poměrně častých cestách do Paříže si
nechával převést auto přes Kanál a poté vychut-
nával jízdu do francouzské metropole. Zemřel 11.
3. 1922 po dvojí mozkové příhodě. 

Willem Einthoven se narodil 21.5.1860 v Se-
marangu na Jávě, tehdy pod holandskou kolo-
niální správou. Také jeho otec byl lékařem,
zemřel však ještě v době, kdy Willem byl malý
chlapec. Matka se pak s dětmi vrátila do Ho-
landska a v r. 1870 se usadila v Utrechtu. Na zdej-
ší Lékařské fakultě také W. Einthoven v r. 1885
promoval. V r. 1886 se stal profesorem Utrecht-
ské univerzity. 

Od r. 1901 se začal také zabývat elektrofyzio-
logií srdce, to již pracoval v laboratoři v Leidenu.
Podařilo se mu sestrojit dokonalejší přístroj ke

pery se třepotají nad mořem, pak se střemhlav vrhají pro rybku. Pokud
neloví, hájí své hnízdní teritorium - klovají každého, kdo by se odvážil příliš
blízko, eventuelně na narušitele shodí nějakou tu guánovou bombu. Na
dohled od našeho stanu hnízdil pan Ostražitý - naučili jsme se spolu hezky
vycházet, neštvala jsem ho přílišným přibližováním se. Mimo rybáků jsou tu
bernešky, kajky, alkouni tří druhů, jespáci, listonozi, papuchalci, chaluhy
příživné, buřňáci, polární lišky, tuleni, mroži - no a lední medvědi. V létě je
setkání s nimi málo pravděpodobné, nicméně nošení zbraně je povinné. Její
vypůjčení není nijak složité, proti záloze a podpisu lze vyfasovat letitou
zbraň, na níž při troše snahy lze najít vyražený hákový kříž. Střelivo také bez
problémů. Pak už se může v klidu stanovat u letiště. No, ale dost často jsme
se báli - třeba na sněhových pláních náhorní roviny nad Longyerbyenem za
observatořemi NASA, kde jsme se hodiny brodili tajícím sněhem a pak
scházeli kamenitým žlebem do údolí. Byli tam alkouni i polární lištička, fotit
mi bylo zakázáno, co kdyby přišel medvěd? Krajina Špicberků je označová-
na jako arktická pouš	, zmrzání a opětovné rozmrzání vytváří v kamenité
poušti naprosto pravidelné kruhové obrazce. V tundře jsou jedinými
„stromy“ plazivé vrby s ročními přírůstky měřenými v milimetrech. Jejich
podzimně se zbarvující lístky prorůstají kopci mechů a lišejníků. Růžově
kvetoucí kopce silenek mohou být až třicet let staré - sobům nechutnají.
Sobů je tu dost - ve variantě „sob malý, tlustý, svalbardský, údajně chutný“.
Za typickou rostlinu souostroví je považován malý arktický mák - asi deset
centimetrů vysoká, chlupatá rostlinka s bílými nebo sírově žlutými květy.

Co ekologie? Zcela bez problémů? Těží tam ještě Rusové uhlí?
Jakákoliv památka na to, že v této krajině lidé dokázali dlouhodobě

přežít nebo alespoň přezimovat, je zde chráněna. Zrezivělé zbytky po důlní

činnosti i opuštěná lovecká chata - to jsou zde svědci lidského hrdinství.
Dva měsíce úplné tmy, mráz, lední medvědi a zelená polární záře…To není
pro každého.

Rusové udržují svoji přítomnost, těžba uhlí je jen záminkou. Co vytěží,
stačí spotřebovat. Stát se o ně moc nestará, musí si poradit sami. Když tu
pár let vydrží, dostanou potvrzení, že jsou polárníci - to jim v Rusku zajiš	u-
je privilegia jako válečným hrdinům.

Ta polární záře mě láká a ti medvědi taky… Třeba někdy…
(otázky pokládal -jn-)  

STO DVACET LET OD PRVNÍHO 
ELEKTROKARDIOGRAMU

STŘÍDÁNÍ LÉKAŘŮ
NA KRAJSKÉM
HEJTMANSTVÍ

Augustus Desiré Waller
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snímání srdečních potenciálů, označovaný jako
strunový galvanometr. Fotografickou cestou byl
schopen zachytit přesný tvar EKG křivky. Jako
první také označil její průběh písmeny P,Q,R,S,T,
jak je užíváme dodnes. Nevýhodou zařízení byla
jeho hmotnost - okolo 300 kg. Díky tomu je po-
kládán za objevitele EKG, a v r. 1924 byl do-
konce poctěn Nobelovou cenou za medicínu.
Snad by ji byl s ním současně dostal i Waller, ten
však již tehdy nežil. Po pravdě však až Einthove-
novo technické vylepšení umožnilo pomocí stru-
nového galvanometru podrobněji zkoumat elek-
trofyziologii srdce, vlastní rozvoj elektrokardio-
grafie se tak datuje o dvacet let později, než první
kroky udělal Einthovenův předchůdce. 

(1) Waller A.D.: A demonstration on man of
electromotive changes accompanying the hearts
beat. J. of Physiol. 8, 1887, 229-234.

(2) Waller A.D.: Introductory adress on the
electromotive properties of the human heart
beat. Brit. Med. J. 2, 1888, 751-754

(3) Einthoven V.: Un nouveau galvanometre.
Arch. Nederl. Sc. Ex. Nat. 6, 1901, 625

(4) Einthoven V.: The different forms of the
human electrocardiogramm and their signifi-
cance. Lancet 1, 1912, 853-861 

(jn) 

MARCELLO MALPIGHI (1628 - 1694) - PRVNÍ HISTOLOG

Letos jsme si mohli připomenout 280. výročí
narození významného italského lékaře Marcela
Malpighiho. Pocházel z Crevalcore (nar. 10. 3. 1628)
v rolnické rodině. O jeho dětství je málo známo,
v r. 1646 začal studovat na univerzitě v Bologni.
Oba rodiče během jeho studií, když mu bylo
jedenadvacet, zemřeli. Přesto byl schopen studia
dokončit, v r. 1653 získal doktoráty lékařství a fi-
lozofie. V r. 1656 začal jako vedoucí lékařské praxe
vyučovat na Boloňské univerzitě, avšak zakrátko
mu Ferdinand II Toskánský nabídnul profesorské
místo v teoretické medicíně na univerzitě v Pise.
Po třech létech se vrátil do Bologni, v r. 1662 však

nastoupil na profesorské místo na univerzitě
vMessině, kde poté působil další čtyři roky. 

Jeho první publikace se týkala anatomických
studií žabích plic, při nichž objevil krevní vlá-
sečnice. Z jeho mikroskopických studií z té doby
je známý objev chu	ových pohárků, popsal po-
drobně strukturu mozku, optického nervu a tu-
kových depozit. V r. 1666 jako první pozoroval
červené krvinky a připsal jim barvu krve. V po-
jednání „De polypo cordis“ rovněž popisuje pro-
ces srážení krve a rozdíly krevní sraženiny mezi
pravou a levou komorou srdeční. 

Po čtyřech letech v Messině se v lednu 1667
vrátil do Bologni a pokračoval ve svých mikro-
skopických pozorováních. Studoval strukturu
jater, mozku, sleziny, ledvin, kostí a hlubších
vrstev kůže. 

Jeho objevy nezůstaly nepovšimnuty Londýn-
skou královskou společností, která jej vyzvala ke
spolupráci. Malpighi poté začal periodicky publi-
kovat ve Philosophical Transactions, zejména poté,
co byl roku 1669 jmenován čestným členem
Královské společnosti. Tímto vyznamenáním byl
poctěn jako vůbec první Ital. 

Malpighi rovněž významně přispěl embryolo-
gickým objevům. Ze studií na hmyzu byl nejpod-
statnější objev u bource morušového. Zjistil, že
hmyz nedýchá plícemi, ale pomocí malých dutin
na povrchu těla, zvaných vzdušnice. Mylně se do-
mníval, že podobnými útvary jsou vybaveny i rost-
liny.

Nejznámější jeho embryologickou prací jsou
vývojové fáze kuřete. Podařilo se mu pozorovat
vývoj aorty, nervových závitů a tělní segmentace
po oplodnění vajíčka. 

V letech 1675-1679 prováděl rozsáhlá mikro-
skopická pozorování několika různých druhů

rostlin a popsal určité analogie mezi uspořádá-
ním rostlinného a živočišného organismu. Jeho
Anatomia plantarum byla ve své době nejvyčer-
pávající botanickou studií. 

Při mikroskopickém studiu kůže z kadaveru
černé pleti objevil černý pigment, uložený ve vrst-
vě těsně pod pokožkou. 

Na sklonku života Malpighiho postihla řada
osobních tragedií. V r. 1684 při požáru jeho domu
shořely též všechny přístroje včetně mikroskopů,
všechny rukopisy, poznámky a knihy. Snad jako
projev uznání jeho vědeckým výsledkům jej po-
zval papež Innocent XII do Říma, aby se stal jeho
osobním lékařem. V Římě byl také povýšen do
hraběcího stavu a byl přijat za člena Koleje do-
ktorů medicíny. Vyučoval lékařství v Papežské
lékařské akademii a napsal dlouhé pojednání
o svých studiích, které věnoval Londýnské krá-
lovské společnosti. 

Zemřel v Římě na mozkovou mrtvici 30. září
1694. Za svého života se často střetával s mnoha
svými protivníky, kteří zpochybňovali jeho vý-
zkumy. Objev krevních kapilár potvrdil např.
Harveyovu teorii krevního oběhu. Další objevy,
např. ledvinných glomerulů a tubulů, kožních
papil, chu	ových pohárků, žláznaté struktury jater
a mnohé další sice nemohly být bezprostředně
využity k nalezení nových léčiv, představovaly
však anatomický základ porozumění fyziologic-
kých funkcí organismu. Na jeho náhrobku v Bo-
logni je uvedeno: „Summum ingenium / inte-
gerrimam vitam / fortem strenumamque
mentem / audacem salutaris artis amorem“
(Velký genius, čestný život, houževnatá a nepod-
dajná mysl, oddaná láska k lékařské vědě). 

(jn-jas)  

Einthovenův elektrokardiograf

Willem Einthoven



Před 130 léty zemřel jeden
z průkopníků experimentální
medicíny, nazvaný dokonce
jako „jeden z největších
mužů vědy“ Claude Bernard.
Připomeňme si několik dat
z jeho života. 

Narodil se 12.7.1813 ve
vesničce Saint-Julien. V neda-
lekém Villefranche-sur-Saone
získal na jezuitské škole zá-
kladní vzdělání, pak začal
studovat na střední škole
Collége Royal v Thoissey. Tu
opustil a stal se pomocným
prodavačem v lékárně v Lyonu.
Ve volném čase začal kom-
ponovat, úspěch jeho první
komedie jej vedl k pokusu
napsat drama o pěti dějstvích

„Arthur de Bretagne“. Po příchodu do Paříže v r. 1834 se snažil uplatnit jako
literát, kritici mu však tuto životní dráhu rozmluvili. I na jejich doporučení
se pustil do studia medicíny. Brzy přišel do styku s uznávaným fyziologem
Francoisem Magendie. V r. 1841 se stal jeho asistentem. Společně studovali
vlastnosti želatiny, později trávení glycidů. Zjistil, že žaludeční š	áva mění
třtinový cukr tak, aby glukóza jako produkt tohoto štěpení mohla být
absorbována aposloužila „ekonomice“ těla. Tento poznatek spolu s dalšími
poznatky, zabývajícími se účinky žaludeční š	ávy. Lékařský diplom získal na
Collége de France v prosinci 1843 po obhajobě disertační práce „Du suc
gastrique et de son role dans la nutrition“. V r. 1847 již u Magendieho pra-
coval jako zastupující profesor a od r. 1855 se stal jeho pokračovatelem
jako řádný profesor. 

V březnu 1853 získal na Sorbonně doktorát zoologie obhájením diser-
tace na téma „Recherches sur une nouvelle function du foie“. 

Jeho dlouhodobým cílem bylo zavést vědecké metody do medicíny.
Odmítnul mnohé z dřívějších chybných koncepcí, nic nepokládal za jisté,
pokud to není ověřeno experimentem. Jeho první významná práce se týkala
funkcí pankreatu. Prokázal význam pankreatické š	ávy v procesu trávení. Za
tento objev byl odměněn Cenou experimentální fyziologie Francouzské
akademie věd. Jeho druhá významná studie se týkala schopnosti jater tvořit
glykogen. Při této práci se zabýval též etiologickými faktory diabetes melli-
tus. Třetím jeho významným objevem byla existence vasomotorického sys-
tému, resp. nervů s vasokonstrikčním a vasodilatačním účinkem. 

Další oblastí jeho zájmu bylo vnitřní prostředí. Napsal: „La fixité du
milieu intérieur est la condition d´une vie libre et indépendante“. (Stálost
vnitřního prostředí je podmínkou svobodného a nezávislého života) Do-

dnes je tato jeho myšlenka základním principem homeostázy. Oblíbenou
oblastí jeho zkoumání byly fysiologické účinky některých jedů, zejména
kurare a oxidu uhelnatého. Studoval možnosti anestézie. 

Zajímavý osud mělo jeho manželství. Ačkoliv mu manželka Francoise
Martinová po svatbě v r. 1845 poskytla z bohatého věna prostředky k řadě
experimentů, později mezi nimi právě kvůli výzkumům došlo k vážným
rozmíškám, které nakonec v r. 1869 skončily rozvodem. Claude Bernard
totiž při svých výzkumech bez omezení užíval metodu vivisekce. Byl pře-
svědčen, že zmírnění lidského utrpení je dostatečným oprávněním k tomu,
aby příliš nebral ohled na utrpení pokusných zvířat. Manželka a jejich dcery
Jeanne a Marie-Louise s ním však v tomto směru zásadně nesouhlasily, po
rozvodu dokonce paní Bernardová vedla aktivní kampaň proti používání
vivisekce v experimentech. 

Nejvýznamnější jeho monografií byla „Introduction a l´étude de la Méde-
cine expérimentale“ (1865). V ní popisuje, čím je vědecká teorie přínosná
aco dělá vědce pravým objevitelem. Mimo jiné uvádí: „Teorie jsou pouhý-
mi hypotézami, potvrzenými více či méně početnými fakty. Ty, které jsou
ověřeny největším počtem faktů, jsou ty nejlepší, ale ani ony nejsou nikdy
konečné, nikdy se jim nedá absolutně věřit.“ „Že nějaká podmínka vždy
předchází či doprovází určitý jev ještě neopravňuje k závěru, že je jeho příči-
nou. Je třeba ještě dokázat, že když podmínku odstraníme, k onomu jevu
nedojde.“ Varuje též před zamlčováním faktů, které nejsou v souladu s vlast-
ní teorií: „Jsou to podvodníci, ve svých experimentech využívají pouze těch
výsledků, které podporují jejich teorii, a potlačují výsledky, které by mohly
podpořit jejich oponenty. To je cesta vedoucí k falzifikaci vědy“. 

Od r. 1864 až do smrti pracoval ve vlastní výzkumné laboratoři, kterou
mu dal zařídit císař Napoleon III. při Musée national d´historie naturelle
vpařížské botanické zahradě. V r. 1868 byl zvolen členem Francouzské
akademie. 

Spolu se svým asistentem d´Arsonvalem pokračoval v pokusech s účinky
strychninu a arzeniku, studoval účinky anestetik na rostliny, zabýval se pro-
blematikou kvašení. Publikoval své poznatky o asfyxii a anestézii, o tělesné
teplotě pokusných zvířat, o diabetu, o významu glykogenu a také o spo-
lečných vlastnostech zvířat a rostlin. 

Ve druhé polovině roku 1877 bylo již zřejmé, že mu ubývá životní
energie. Na cestě do laboratoře jej podpírala služebná, stále častěji zůstával
doma, kde jej navštěvovali jeho spolupracovníci. V závěru života byl upou-
tán na lůžko. Jednoho večera, když byl ve svém křesle zahalen do cestovní
pokrývky, prohlásil: „Tentokrát mi poslouží na cestě, z níž již není návratu,
při cestě na věčnost“. Zemřel ve svém pařížském bytě 10. února 1878. 

Jako prvnímu francouzskému vědci se mu dostalo posmrtné pocty stát-
ního pohřbu. Pohřební vůz s jeho ostatky doprovodil na hřbitov Pere
Lachaise zástup čtyř tisíc truchlících obdivovatelů. 

Uve
me na závěr dva jeho citáty: „Věda rozšiřuje naši moc stejnou
měrou, jako krotí naši pýchu.“ „Kdybych měl skutečně definovat život, řekl
bych, že život je tvoření.“ (jn)  

JAMES COOK (1728 - 1779) - MOŘEPLAVEC, NAVIGÁTOR, OBJEVITEL

James Cook se narodil 27. října 1728 ve vsi
Marton v hrabství Yorkshire poblíž Middles-
broughu v rodině zemědělského nádeníka Jame-
se Cooka, původem ze Skotska. V r. 1736 se rodi-
na přestěhovala do Great Aytonu, kde otec získal
lepší místo. Ve vesnické škole se naučil číst, psát
a trochu počítat, jeho dětství provázely nuzné
podmínky a tvrdá dřina, stejně jako jeho sedm
sourozenců. Už od 13 let začal pracovat u otce,
který mezitím povýšil na správce farmy. V 16
letech se mladý Cook přestěhovat do nedaleké
rybářské vesnice Staithes, aby se vyučil proda-
vačem. Práce jej moc nezaujala, takže když jej
vzal jeho šéf do přístavního Whitby a nabídl mu
možnost stát se námořním učedníkem na malé
uhelné flotile, ani chvíli neváhal. Stal se na něko-
lik let plavčíkem na lodích, převážejících uhlí mezi
Newcastlem a Londýnem, později i do norských
a baltských přístavů. 

Ve volných chvílích vysedával nad učebnicemi
matematiky, navigace a astronomie. Vyšší vzdě-
lání mu také nabízelo hodnostní postup. Když
měl na dosah kapitánské prýmky, přihlásil se
překvapivě dobrovolně k vojenskému námořnic-
tvu. Po dvou letech v r. 1757 složil kvalifikační

kapitánské zkoušky. Za sedmileté války s Francií
nejdříve hlídkoval u francouzského pobřeží, poté

se zúčastnil s lodí Pembroke obléhání Quebec
City. Zmapoval ústí řeky svatého Vavřince, a pak
během několika let podrobně pobřeží Newfound-
landu. Mezitím se stačil v r. 1762 oženit. S chotí
Elisabeth měli šest dětí, z nichž však jen dva
synové jej přežili. 

Na jeho objevitelské nadání upozornily zprávy,
zaslané o zatmění Slunce u břehů Nového Skot-
ska v r. 1766 Admiralitě a Královské společnosti.
Ty jej zakrátko pověřily velením na vědecké
výpravě, která měla na tichomořském souostroví
Tahiti studovat vzácný astronomický úkaz - pře-
chod Venuše přes sluneční disk. K cestě obdržel
jednu z upravených uhelných lodí, na nichž byl
zvyklý se plavit v mládí. Nazval ji Endeavour. 

V té době byla jednou z dominantních země-
pisných záhad existence rozsáhlého kontinentu
na jižní polokouli. Předpovídali jej matematiko-
vé, nebo	 tu musel být kontinent, tvořící jakousi
protiváhu Evropy, Asie a Severní Ameriky. Na
jeho objevení a kolonizaci pospíchali i politikové
hlavních světových mocností. A samozřejmě její
objev lákal mnohé mořeplavce být prvními, kdo
spatří břehy „terra australis“. 

V srpnu 1768 zamířil Cook k jihu, proplul
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bouřlivým průlivem u Hoornova mysu, dále na
jih však žádnou pevninu nespatřil. Jaro dalšího
roku jej proto zastihlo v zátoce Matavai na ostro-
vě Tahiti, kde splnil své astronomické úkoly,
zamířil poté k Novému Zélandu, obeplul oba
ostrovy a našel průliv mezi nimi. Poté zamířil
k Novému Holandsku (nyní Austrálie), kde
zmapoval jako první Evropan východní pobřeží,
na ostrově Possession vztyčil britskou vlajku a
celou východní část kontinentu zabral pro
anglickou korunu. Pojmenoval ji Nový Jižní
Wales. Po mezipřistání v Batávii na Jávě pokračo-
vala Endeavour dále, až v červenci 1771 zakotvi-
la v Temžské zátoce.

O necelý rok později vyslala Admiralita Cooka
na další cestu. Tentokrát se dvěma loděmi Re-
solution a Adventure měl za úkol zamířit ke
Kapskému Městu na jižním cípu Afriky a plout
dále kam až to bude možné. V prosinci 1772 se
setkala Cookova flotila s prvními ledovci, jejich
výskyt dále na jih byl stále četnější. Jako první na
světě překročili jižní polární kruh, nepřekonatel-
ná ledová bariéra je však opět donutila po mar-
ném pátrání po známkách pevniny v jižních kon-
činách Indického oceánu uchýlit se před zimou
do bezpečí na Novém Zélandě. Od vánoc 1773
pokračoval v cestě východním směrem, ledovce
mu však nadále znemožňovaly spatřit pevninu.
Ani z Pacifiku tedy cesta za neznámou pevninou
nevedla, zbyl ještě Atlantik. A tak po třetí vyrazi-
ly dvě Cookovy lodi na jih, na vánoce 1774 se
stavily na Ohňové zemi, po Novém roce proplu-
ly kolem Hoornova mysu dále na jihovýchod.
Nalezly však jen pusté a „nevraživé“ ostrovy, sou-
vislou pevninu však hledaly nadále marně. Po
tříletém pátrání se Cook opět vrátil k domovu.

Netrvalo dlouho a Cook je pověřen dalším
úkolem. Existuje severní cesta z Atlantiku do
Pacifiku ? V létě 1776 se tak Cook opět plaví se
dvěma loděmi Resolution a Discovery Tichým
oceánem. Nejdříve zamíří k pobřeží Aljašky, poté
v lednu 1778 jako první Evropan zakotví u ostro-
va Kauai v havajském souostroví. Mapuje pak
západní pobřeží Severní Ameriky až k nejzápad-
nějšímu výběžku americké pevniny a pokouší se
opakovaně proniknout do Beringovy úžiny. Sou-

visle ledové pole však tento úmysl zhatilo. Pra-
meny uvádí zvyšující se Cookovo zklamání z ne-
úspěchu, začalo se projevovat též chronické
žaludeční onemocnění. Dochází rozmíškám s jeho
posádkou, která se cítí být dotčena Cookovým
naléháním, aby konzumovala mroží maso. Po-
kládala jej chu	ově za nepoživatelné. 

Cook se v r. 1779 znovu uchýlil na Havaj,
nejdříve osm týdnů mapoval celé souostroví
apoté zakotvil v zátoce Kealakekua na dnešním
Velkém ostrově. Po měsíčním pobytu, kdy byl
Cook domorodci uctíván jako bůh štěstí Lono,
výprava opět zamířila k severu. Krátce po vyplutí
se však na Cookově lodi Resolution zlomil stě-
žeň, a lo
 se musela vrátit na opravu. Návrat
výpravy na ostrov však nebyl domorodci příznivě
vnímán. Mezi posádkou a Havajany narůstalo
napětí, které se vystupňovalo poté, co domorod-
ci odcizili jeden ze člunů. Takový spor se obvyk-
le řešil tak, že poškozená strana zajala několik
rukojmích a vrátila je poté, kdy předmět by vrá-
cen. Jako rukojmího chtěli Cookovi muži 14.
února 1779 zajmout přímo krále Kalaniopuu. Při
této výpravě však
se domorodci po-
stavili na odpor,
Evropané byli do-
nuceni ustoupit k
pobřeží aCook při
snaze pomoci s
uvolněním člunu
k odplutí byl zasa-
žen jedním z ves-
ničanů do hlavy a
poté co padl do
písku usmýkán k
smrti. Jeho tělo
bylo domorodci
odvlečeno. V po-
tyčce našli smrt
čtyři další námoř-
níci.

Po této tragické
příhodě se ještě zno-
vu pokusil kapitán
lodi Discovery

Charles Clerke s oběma lo
mi prorazit na sever
Beringovou úžinou, avšak opět marně. Ani on se
nedožil návratu domů, takže výpravu do Anglie
dovedl veterán Cookých výprav kapitán James
King.

James Cook během deseti let svých trans-
oceánských plaveb urazil na dvě stě osmdesát
tisíc kilometrů v převážně dosud neprozkouma-
ných oblastech jižního polárního kruhu a Ti-
chomoří. Vědecký přínos jeho plaveb byl do té
doby největší nejen po zeměpisné, ale i po
přírodovědné či etnografické stránce. Zasloužil se
i o boj proti kurdějím, ztráty jeho posádek přes
neobyčejnou délku plaveb byly poměrně nízké.
Péče o mužstvo byla také jednou z jeho charak-
terových vlastností. Na Cookově pamětní medaili,
vydané Královskou společností, je uveden nápis:
Jac. Cook, Oceani Investigator Acerrimus. Pokud
k překladu použijeme termínu „nejvášnivější“ či
„nejzanícenější“, pak určitě Jamesi Cookovi bude
patřit plným právem. Od jeho narození nedávno
uplynulo 280 let, a 230. výročí jeho tragické smrti
si připomeneme zanedlouho. (jn)

PROJEKT CEVA MÁ PROPOJIT ČESKÉ POZNATKY LABORATORNÍ 
DIAGNOSTIKY

Projekt internetového programu CEVA (Centrum edukace a výzkumu
Abbott) má propojit poznatky českých odborníků v medicínské laboratorní
diagnostice a rozvinout spolupráci mezi výzkumem a jeho klinickou apli-
kací. Jeho autoři ho představili médiím a odborné veřejnosti v rezidenci
amerického velvyslance v Praze. Šéf Ústavu klinické biochemie a hema-
tologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni prof. MUDr. Jaroslav
Racek, který je považován za duchovního otce projektu, uvedl, že by měl
sloužit nejen odborníkům, ale že by se do něj měli postupně zapojit i stu-
denti medicíny. Profitovat by z něj podle Racka měli také pacienti prostřed-
nictvím svých ošetřujících lékařů. Ti se budou moci do projektu registrovat,
předložit klinický nález svého pacienta a požádat o konzultaci nebo
stanovení či zpřesnění diagnózy. Ta by byla výsledkem společné práce účast-
níků projektu. "Jde o novou úroveň péče o pacienta, velmi originální a revo-
luční záležitost," tvrdí organizátoři. Úspěšnost projektu bude podle Racka

záviset na tom, jaký o něj vědci v laboratořích a lékaři v klinické praxi pro-
jeví zájem. "Už se přihlásila celá řada odborníků, někteří i ze Slovenska“,
dodal s tím, že registrace je bez poplatku. Systém je chráněný. Každý má své
heslo a provozovatelé si odborníky z bezpečnostních důvodů prověřují. Inter-
netová adresa projektu je www.ceva-edu.cz. CEVA je společný neziskový
projekt Ústavu klinické biochemie a hematologie Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni, školícího centra Abbott Laboratories
nemocnice v Klatovech a české pobočky společnosti Abbott Laboratories.
Americká společnost Abbott byla založena v roce 1888 v Chicagu, nyní má
globální působnost. Působí v oblasti diagnostických, lékařských a farmaceutic-
kých produktů včetně přístrojů a zařízení. V Česku je od roku 1997. V ku-
loárech rezidence amerického velvyslance se dnes šuškalo, že takový pro-
jekt jakým je CEVA, nemá ani mateřská firma Abbott ve Spojených státech.

(podle ČTK vh mkv)
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Srážka s domorodci, při níž kapitán Cook zahynul

PLZEŇSKÁ VÝSTAVA VÝTVARNÝCH DĚL „JINÁ SKUTEČNOST“ ANEB
„MAGICKÝ REALISMUS A IMAGINATIVNÍ UMĚNÍ V PLZNI“

Časově poměrně velmi dlouhé období od za-
čátku minulého století do současnosti reprezen-
tuje výstava „Jiná skutečnost“ , probíhající v gale-
rii města Plzně na náměstí Republiky od 13. 11.
2008 do 18. 1. 2009. Kurátor výstavy Petr Jindra
se zaměřil na díla autorů, tvořících v duchu ma-
gického realismu. Pojem, poprvé uvedený
německým výtvarným kritikem Franzem Rohem

v r. 1920, vyjadřuje „nejasné rozhraní mezi bdě-
ním a sněním“ a „paradoxní vzdálenost osobního
a blízkost cizího“. „Aktuální je sebeprezentace
člověka v jeho individuální a společenské zku-
šenosti, nazíraná však z jiné perspektivy a jiné
citové účasti, než jakou tradičně představoval
expresionismus“. 

Tvůrcem pojmu „imaginativní umění“ je

František Šmejkal (1996). Podle něj tento výtvar-
ný styl „boří pevná schémata racionalistického,
pragmatického a pozitivistického uvažování a je
v souladu s kreativními silami lidského ducha.
Paralelně s vývojem konstruktivně abstraktivní
tvorby, zpočátku založené na abstrahování vnější
skutečnosti, se imaginativní umění ve svém
důsledku od vnější reality zcela abstrahuje“.  



Ve dnech 4.-28.11. vystavovala svoji umělec-
kou produkci v plzeňské galerii Evropský dům
na náměstí Republiky Jarmila Jetlebová, výtvar-
nice Střediska didaktické techniky plzeňské LF
UK. Pod výstižným názvem „Akvarely jinak“
mohli milovníci výtvarného umění shlédnout
čtyřicet obrazů různého formátu, představujících
průřez akvarelovou tvorbou autorky. Osobitá
technika je autorčiným tajemstvím, kombinuje
práci s barvou a vodou někdy i s grafickými tech-
nikami, takže vznikají zcela zvláštní barevné
plochy s jakoby nahodilými útvary, skvrnami,
kalužemi, někdy dokonce proudy vody, rybími
kostmi, propastmi a snad i záhadami, nad nimiž
možno popustit uzdu fantazii. Obrázkům dodává
zvláštní kouzlo i zcela specifický druh papíru,

který jediný z mnoha byl autorkou k její svérázné
tvorbě vybrán. Netřeba zdůraznit, že i jeho původ
je autorčiným tajemstvím.

Stanislav Bukovský o autorčině výstavě napsal:
„Současná výstava se jmenuje Akvarely jinak a již
sám název vypovídá o charakteru její tvorby:
řízená spontaneita, nahodilost mající řád.
Akvarely, jež jako akvarely nevypadají, umělecký
experiment mající podobu záznamu vědeckého
bádání. Na předchozích výstavách Jarmily
Jetlebové jsme mohli obdivovat citlivou výpově

o životě pomocí symbolů z reálného světa. Nyní
nám předkládá k vidění výpově
 o životě bez
použití berliček vypůjčených z viditelného světa.
Ukazuje nám svět duše ukrývající se pod
povrchem.“ (r)

Z nejstarších autorů jsou uvedena díla Jana
Konůpka, Josefa Tetínka, Vladimíra V. Modrého
a Aleny Koenigsmarkové. Poté následují díla au-
torů, narozených v jednotlivých deceniích, počí-
naje třicátými léty (Miroslav Zikmund, Jiří Ko-
vařík a Ladislav Světlík) a poté díla autorů mlad-
ších až ke generaci nastupující v devadesátých
letech. Mezi autory generace 50.-60. let jsou
zařazena též díla dvou pracovníků naší fakulty.

K tvorbě Jarmily Jetlebové katalog uvádí (mj.):
„Vedle lyrizující atmosféry charakterizuje Jetlebové
práce něžná ženská obraznost a metaforický
slovník, jeho prostřednictvím často s vtipnou nad-
sázkou tlumočí citově poetické, mnohdy diskrét-
ně erotizující obsahy. Tam, kde si dokáže udržet
odstup od přístupné estetiky dekorativně zpraco-
vané a široce osvojené motiviky poetických sym-
bolů a forem podaných klidnou monochromní
barevností v drobných formátech, jsou její práce
skutečným osvěžením.“

K vystaveným dílům Jiřího Berana (mj.):
„Namísto obrazů (po r. 2004) vznikají nástěnné
objekty, asamblované z odložených věcí (formič-
ky na pečení, kleště, kuchyňské nádobí, nefunk-
ční torza praktických předmětů). U Berana se
jedná o bezprostřední sestavu nalezených prvků.
Autor je také příznačně nazývá montáže a tímto
termínem zdůrazňuje řemeslně funkční charak-
ter jejich spojení, při kterém upřednostňuje kla-
sický řemeslný postup před ryze esteticky

zaměřenou „výtvarnickou“ technologií lepení.“ 
Výstava ukazuje obdivuhodný soubor okolo

stovky děl devětadvaceti plzeňských výtvarníků.
Je obdivuhodné, jak se tak rozsáhlý soubor po-
dařilo Plzeňské galerii dát dohromady. Určitě
stojí za shlédnutí, zejména též proto, že řada děl
pochází ze soukromých sbírek a bývá k vidění jen
zcela výjimečně. K výstavě byl vydán bohatě
barevně dokumentovaný katalog, obsahující
vedle vystavených děl i řadu dalších. V každém
případě lze návštěvu této výstavy všem pří-
znivcům výtvarného umění doporučit. 

(jn)

Jarmila Jetlebová: Bez názvu, tužka na papířeJiří Beran: "Tajemná sbírka" (asambláž na dřevě)

VÝSTAVA JARMILY JETLEBOVÉ V GALERII EVROPSKÝ DŮM
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V pátek 12.12.2008 se v prostorách Ústavu histologie a embryologie LF
UK v Procháskově ústavu na Lochotíně uskutečnila vernisáž výstavy
„Chodsko v obrazech“. Chodsko má k plzeňské Lékařské fakultě vztah
nejen tím, že k chodským rodákům patří řada věhlasných velikánů
medicíny, ale také tím, že z Chodska pochází nemalý počet studentů
apozději absolventů naší fakulty. Navíc, pokud má lékař doporučit svému
pacientu k ozdravnému pobytu nějaký vhodný region, kde blíže hledat
vhodnější prostředí k osvěžení na duchu i na těle než v oblasti Pošumaví
aČeského lesa. 

Po tradičním vřelém přivítání všech hostů a zasvěceném úvodním slovu
doc. MUDr. Jitky Kočové, CSc. se milovníci výtvarného umění mohli
seznámit s originály a v některých případech též reprodukcemi malířů, kteří
našli na Chodsku tvůrčí inspiraci. Ve výběru vystavených děl tak je za-
stoupen např. Václav Malý, Karel a Jaroslav Špillarové, Quido Mánes, Jan
Šebek, Josef Douba, Adolf Liebscher, Jan Paroubek, Karel Votlučka, Jan
Wenig a další, jimž učarovaly dějiny Chodska, chodská krajina či charak-
teristický kroj. Výstavu doplnil výběr publikací s chodskou tématikou, ilus-
trovaných Marií Lacigovou a Josefem Jíchou. Obrazy zapůjčil ze svých
sbírek MUDr. Jaroslav Novák. Výstava potrvá do února příštího roku.  

(r)  
Autor snímku Ing. P. Vais

VÝSTAVA „CHODSKO V OBRAZECH“ 
OD 12. PROSINCE V PROCHÁSKOVĚ ÚSTAVU
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PRANOSTIKY

Uzdravit někdy, ulevit často, utěšit vždycky 
(A. Souviran)

Nejlepším lékem na hněv je čas. 
(Seneca mladší)

Malá rozhodnutí vyrozumujeme, 
ale velká rozhodnutí přicházejí ani nevíme jak. 

Názory lidí jsou součást jejich štěstí. 
(William Shakespeare)

Holduješ-li pohybu, plyny odejdou, krev se rozproudí, nemoci
se vyhneš navěky. 

(Citát z knihy San-kuo č´- Kniha tří království, Lexikon čín-
ského mudrosloví, Praha, Academia 1999)

Manželství bez dětí je jako den bez slunce. 
(Latinské přísloví)

Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je člověk
uchová v srdci, žel přírodě, nezachová si je v kolenou. 

(Jan Werich)

Přátelé jsou příbuzní, které si vybíráme sami.

Štěstěna je stálá jen ve své vrtkavosti.

Světlo zůstává světlem, i když ho slepec nevidí. 
(Lev Nikolajevič Tolstoj)

Jaké počasí na sv. Barboru, takové po celý advent.
(Barbory je 4. 12.)

Prší-li o sv. Mikuláši nebo padá-li sníh, bude příštího roku
hojně hrachu. (Mikuláše je 6. 12.)

Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený. 

Lepší vánoce třeskuté, nežli tekuté

Zelené vánoce - bílé velikonoce. Bílé vánoce - zelené
velikonoce. 

„TICHÁ NOC“ LETOS JIŽ PO
STODEVADESÁTÉ

Jednou z nejznámějších vánočních koled je „Tichá noc“. V německém
originále zní název „Stille Nacht“ a letos si připomínáme její první uvedení
v roce 1818. Text k písni, opěvující krásu vánoční noci, napsal jako básničku
kaplan Joseph Mohr již v r. 1816 v kostele sv. Mikuláše v Oberndorfu
uSalzburku. Před vánoci roku 1818 zkomponoval k básni oberndorfský
učitel a varhaník melodii. Koleda tak mohla poprvé zaznít v kostele sv.
Mikuláše v Oberndorfu 24.prosince 1818. Poprvé vzhledem k potížím
svarhanami byla předvedena jen v doprovodu kytary. Dnes je přeložena do
300 jazyků a nářečí a o vánocích se zpívá po celém světě. Stille-Nacht-
Kapelle v Oberndorfu se stala turistickou atrakcí.

Připomeňme český text první sloky - autor překladu není znám:

Tichá noc, svatá noc!
Jala lid v blahý klid.
Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí,
hvězdy při svitu u jeslí dlí,
v nichž malé dě�átko spí, 
v nichž malé dě�átko spí. 

(jn)

ŽIVOTNÍ MOUDRA


