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ROK 2009 – MEZINÁRODNÍ ROK ASTRONOMIE
vezme na palubu předmět,
který ústav vybere kvůli
symbolickému propojení
České republiky a kosmického programu NASA.
Z mnoha návrhů bylo nakonec vybráno secesní vydání
Písní kosmických českého
klasika Jana Nerudy, které
po návratu z kosmu je
umístěno v ondřejovské
observatoři Astronomického
ústavu ČSAV.
Zatímco jeden z jeho synů
Maxim podotknul, že by se
do vesmíru rád podíval ve
šlépějích otce, druhý syn
Alen byl rezervovanější,
a prohlásil „kdybych musel,
tak asi ano, ale raději bych
přece jen zůstal nohama na zemi“. K Hubbleovu kosmickému dalekohledu NASA další servisní cestu již neplánuje. Andrewa Feustela by však
další kosmické výpravy minout nemusely. Rád by se vydal třeba „na
Měsíc, na Mars či ještě dál“.
Přibližme čtenářům několik rizik souvisících s EVA (tedy s pobytem
v kosmickém prostoru mimo kosmickou loď). Tímto pobytem jsou myšleny jednak výstupy kosmonautů do volného kosmu, jednak také pohyb
kosmonautů po měsíčním povrchu. Podle americké definice EVA začíná
okamžikem, kdy kosmonaut přepne „extravehicular mobility unit“ na bateriový pohon. Rusové definují EVA jako pobyt kosmonauta ve vakuu.
Do r. 2009 zvládli technické zajištění svých astronautů v podmínkách
EVA jen Rusko, USA a Čína.
Prvenství výstupu mimo kosmickou loď patří Alexeji Leonovovi
z lodi Voschod-2 18.3.1965. Prvním Američanem v podmínkách EVA
byl Edward White 3.6.1965 při letu Gemini 4. První EVA po měsíčním
povrchu podnikl Neil Armstrong 20.7.1969. První EVA ženou byla Ruska
Světlana Savitskaja 25.6.1984 na lodi Saljut-7. První EVA Američankou
se stala Kathryn D. Sullivanová 11.10.1984 z posádky Challengeru STS41-G. Zatím jediným EVA výstupem tří kosmonautů byla oprava satelitu
Intelsat VI-F3 novým motorem a navedením na správnou geoorbitální
dráhu 13.5.1992. První opravu raketoplánu Discovery (poškozený tepelný
štít) provedl Steve Robinson 3.8.2005 během přistání na Mezinárodní
kosmické stanici. Nejdelší EVA pobyt strávili Susan J. Helmsová a James
S.Voss 8:56 hodin 11.3.2001. Nejvíce EVA pobytů má na svém kontě
Anatolij Solověv – 16 EVA pobytů o celkové době 82 hodin a 22 minut.
Prvním čínským EVA kosmonautem se stal Žai-Ži-Gang při letu Šenžu-7
dne 27.9.2008.
A jaká rizika při EVA pobytech na kosmonauty číhají? Hlavním
rizikem je možnost kolize s kosmickým odpadem. Rychlost kterékoliv
částice na oběžné dráze ve výši okolo 300 km nad zemským povrchem je
7.7 km/s, tj. přibližně desetinásobně vyšší, než je rychlost vystřelené kulky.
Téměř každá vesmírná mise drobný kosmický odpad vyprodukuje, takže
lze předpokládat, že toto riziko bude postupně narůstat.
Jiným rizikem je obtížná simulace okolního prostředí, jaké na kosmonauta v otevřeném kosmickém prostoru čeká. EVA proto obvykle není
běžnou činností kosmonautů a do programu se dostane jen v případě
mimořádné příhody, která se zjistí na volném kosmickém tělese nebo při
hrozícím nebezpečí, zjištěném až během vlastní mise.
Pokud by u kosmonauta při EVA došlo k poškození skafandru, vždy
hrozí rychlý pokles tlaku, anoxie a smrt, nepodaří-li se jej v takovém
případě okamžitě dopravit do nitra lodi. K porušení skafandru již jednou

Mezinárodní rok astronomie (International Year of Astronomy) byl
světovou událostí roku 2009 pořádanou Mezinárodní astronomickou
unií (IAU) ve spolupráci s Organizací OSN pro výchovu, vědu a kulturu
(UNESCO). Proč jím byl právě rok 2009? Odborná i laická veřejnost na
celém světě si připomněla velmi významné výročí. V létě r. 1609 poprvé
v historii za-mířil italský matematik a fyzik Galileo Galilei vlastnoručně
sestrojený dalekohled do vesmíru. V průběhu jediného roku objevil tolik
nových údajů o vesmíru, že o tom sepsal odbornou zprávu „Nebeský
posel“ („Sidereus Nuncius“, Benátky 1610). Trvalo týden, než se jeden
výtisk dostal do Prahy, kde si jej přečetl další slavný matematik a fyzik
Johannes (Jan) Kepler, působící v té době jako císařský matematik na
dvoře císaře Rudolfa II. Nelenil a napsal téhož roku v Praze publikaci
„Rozprava s Nebeským poslem“ („Dissertatio cum Nuncio Sidereo“),
která po svém vydání putovala nazpět do Itálie ke Galileimu.
Cílem jubilejního roku bylo připomenout rozvoj astronomie za období
posledních 400 let a přiblížit význam a objevy nejširšímu okruhu obyvatelstva. I v České republice se konalo několik desítek projektů, mj. např.
„100 hodin astronomie“, konference „Dvojhvězdy – klíč k porozumění
vesmíru“, konference „Keplerův odkaz v kosmickém věku“, bylo připomenuto padesáté výročí od pádu příbramského meteoritu, který byl poprvé na světě nalezen podle fotografických snímků, zaznamenávajících
jeho dráhu v atmosféře, bylo otevřeno Keplerovo muzeum v Praze a další.
Na pozvání Astronomického ústavu Akademie věd ČR navštívil naši
republiku právě v tomto roce jeden z amerických kosmonautů – Andrew
J. Feustel. K České republice má „příbuzenský“ vztah, jeho manželka
Indira má po mamince české kořeny, tatínek byl Ind. Andrew Feustel
se narodil 25.srpna 1965 v Lancasteru v Pennsylvánii, rodina se pak přestěhovala do Lake Orion v Michiganu, kde absolvoval Lake Orion High
School a Oakland Community College. Pak začal studovat na Purdue
University obory „Solid Earth Sciences“ a geofyziku (do r. 1991), pak na
Queen´s University v kanadském Ontariu ukončil postgraduální studium
s titulem Ph.D. v geologických vědách. Ještě v Lake Orionu si jako student přivydělával jako automechanik opravováním starších Jaguárů. Po
skončení studií pracoval tři roky jako geofyzik v Kingstonu v kanadském
Ontariu. Instaloval a kontroloval monitorovací mikroseismická zařízení
v dolech ve východní Kanadě i v USA. Od r. 1997 pracoval pro společnost
Exxon v Houstonu v Texasu. Jako geofyzik zajišťoval operativní dohled na
pozemské, námořní a vrtné seismické programy po celém světě. Včervenci
2000 byl vybrán NASA jako astronaut-kandidát. O dva roky později byl
zařazen do dvouletého přípravného programu ve funkci mission-specialist. V říjnu 2006 byl vybrán jako člen posádky STS-125, jejímž úkolem
bylo provést nutné opravy na Hubbleově vesmírném zařízení.
Tato vesmírná mise skončila úspěšně. Odstartovala 11.5.2009, splnila
všechny úkoly a vrátila se bez nehody na Zemi. Na úspěchu mise
měl Andrew Feustel (jako 494. člověk ve vesmíru) významný podíl
– absolvoval tři „vesmírné procházky“ mimo vesmírnou loď, aby oprava
Hubbleova vesmírného teleskopu proběhla zdárně. Celkový EVA time
(Extra Vehicular Activity), strávený mimo vesmírnou loď, byl 20 hodin a 38
minut. Celý let oficiálně trval 12 dní 21 hodin 37 minut a 9 vteřin.
Po zdařilém letu navštívil astronaut A.J. Feustel se svojí rodinou ve
dnech 31.7.-10.8.2009 Českou republiku a 4.8. zavítal i do Plzně. Při
veřejnému vystoupení na půdě Západočeské univerzity mj. prohlásil:
„Astronautem jsem chtěl být již od svých čtyř let, kdy lidé z Apolla
vykročili na Měsíc. Vesmírný výzkum byl všude kolem nás a žil jsem
v přesvědčení, že bude běžné, že budou lidé ve vesmíru pobývat. Plzeň
jsem však z vesmíru nezahlédl, bohužel tato část zeměkoule nebyla od
nás k vidění.“
Astronaut navštívil díky českému původu manželky Českou republiku již po páté, rodina má příbuzné v Praze, Plzni, Brně a ve Znojmě.
Zajímavé je, že Adrew Feustel ještě před startem raketoplánu nabídnul
Astronomickému ústavu Akademie věd České republiky, že s sebou
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K slavnostnímu zakončení přispěla sama příroda, na Silvestra 31.12.2009
došlo k částečnému zatmění Měsíce. Po nejdelším zatmění Slunce v
tomto století, ke kterému došlo 22.7. a bylo patrné nad Indií, Nepálem,
Bhútánem, Bangladéšem, Čínou a Japonskem, se tak velkému počtu
obyvatel naší planety naskytnula další možnost zažít méně obvyklou
konstelaci nebeských těles. S určitou nadsázkou vyhlásil již dnes tzv.
Euroasijský organizační výbor Meziplanetární rok astronomie v r. 2409,
tedy za dalších 400 let.
(J.Novák)

u kosmonauta došlo – naštěstí předmět, který poškodil oděv v defektu
uvíznul, takže nedošlo k významnějšímu poklesu tlaku a defekt byl zjištěn
až po návratu do lodi. S jiným problémem se setkal Alexej Leonov. Jeho
skafandr byl příliš přehuštěn, takže kosmonaut se při návratu do lodi
nevešel do vstupních dveří Voschodu. Protože však dýchal čistý kyslík,
mohl přetlak snížit a poté se na palubu lodi vrátit. U dosavadních EVA
činností zatím k žádným katastrofickým nehodám nedošlo.
Mezinárodní astronomický rok byl oficiálně ukončen 9.-10.1.2010
v Padově, kde Galielo Galilei vyučoval experimentální fyziku a astronomii.

27. LEDEN - MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU
Holocaust je označení pro systematické a státem organizované pronásledování a hromadné
vyvražďování osob označených jako Židé, prováděné nacistickým Německem a jeho spojenci v období druhé světové války. Později
se pojem holocaust rozšířil i na systematické
vyvražďování dalších etnických, náboženských
a politických skupin. V průběhu druhé světové
války mu padlo za oběť okolo 6 milionů Židů, 23 miliony sovětských válečných zajatců, statisíce
Romů, lidí se sníženou zdravotní způsobilostí,
svobodných zednářů, homosexuálů, Svědků
Jehovových a příslušníků politických organizací
nepřátelských Třetí říši. Hlavní obětí holocaustu však byli Židé, podle zvrhlé „Endlösung
der Judenfrage“ bylo cílem úplné vyvraždění
židovské populace.
27. ledna 1945 Rudá armáda osvobodila

snad nejhroznější továrnu na smrt, cíleně vybudovanou v zájmu zvrhlé nacistické ideologie.
V koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim
bylo v plynových komorách povražděno a na
strádání, nemoci a fyzická zvěrstva personálu
zahynulo okolo 1,1 milionu lidí. Z nich celý jeden
milion byli lidé židovského vyznání. Mezi oběťmi
bylo i 50 tisíc československých občanů – Židů,
politických vězňů a Romů. Tábor zahrnovat tři
lokality – Osvětim, Březinku a Monowize. Ti,
kteří nebyli bezprostředně po příjezdu do tábora
povražděni v plynových komorách, byli nuceni vykonávat otrockou práci, končící většinou
rovněž smrtí.
V den osvobození vojáci Rudé armády
v osvětimských lágrech našli jen sedm tisíc
přeživších, téměř šedesát tisíc ostatních, které
vedení tábora nestačilo zlikvidovat, bylo vy-

hnáno na „pochody smrti“ do jiných ještě neobsazených táborů. O rozsahu zločinné mašinérie
svědčí i 80 tisíc párů bot, 3800 kufrů, 40 kilogramů
brýlí, tuny vlasů, a další předměty zbylé ve
skladech po obětech.
K uctění památky těchto obětí vyhlásilo
Valné shromáždění OSN v r. 2005 27. leden
za Mezinárodní den památky obětí holocaustu.
Každý členský stát OSN tak na sebe vzal povinnost uctívat památku obětí a rozvíjet vzdělávací
programy, připomínající tuto strašlivou stránku
světového válečného konfliktu. Státy rovněž
závazně zavrhují diskriminaci a násilí, založené
na náboženských a etnických rozdílech. Bohužel
se z denního tisku a dalších médií téměř denně
můžeme přesvědčovat, že tyto principy v mnoha
oblastech našeho světa ještě zdaleka nejsou
naplněny.
(r)

ARNOŠT LUSTIG: TAK SI PŘEDSTAVUJI PEKLO
Arnošt Lustig (nar. 1926) je uznávaným českým spisovatelem.
Když mu bylo šestnáctlet, byl pro svůj židovský původ transportován do Terezína, postupně prošel Osvětimí, kde byl zavražděn jeho
otec, a posléze Buchenwaldem. Na jaře 1945 po evakuaci tohoto
koncentračního tábora uprchl z transportu smrti do Dachau. V současnosti je stále literárně činný, je prezidentem společnosti Česká
hlava a Mezinárodního festivalu česko-německo-židovské kultury
Devět bran. Přetiskujeme několik výňatků z nedávno publikovaného
rozhovoru.
Pane Lustigu, vrací se vám scény z koncentráku?
Třeba když si dám teplý kafe. To je dost častá vzpomínka. Nám
v Osvětimi dávali polívku do rukou. A když´s tu polívku neudržel,
nejedls. Já ji udržel, protože jíst znamenalo žít. Někdo si ji dával do
nočníku, jen ho trochu vymyl.. V důsledku této trvalé představy mám
dnes možná nejdražší nádobí na světě, nejkrásnější porcelán, jeden talíř
mě stál padesát dolarů, dcera se z toho bojí jíst. To je ten lágr ve mně.
Kdy jste byl nejblíž smrti?
Během těch tří let v lágrech jsem byl třikrát odsouzenej k smrti
zastřelením, x-krát do plynu. V Osvětimi jsme už byli ve zvláštní
karanténě připraveni, že nás zaplynujou, už nás ani netestovali. To byl
blbej pocit. Plynovali 400 tisíc maďarských Židů, měli plné ruce práce,
nevědělo se, kdy přijde řada na nás. První dny to člověkem cloumá, ale
po třech dnech jsme si zvykli. Dokonce jsem tehdy udělal hadrák, hráli
jsme fotbal, kamarád na mě kopal desítky. Proti sloupům s dráty, kde
proudilo 10 tisíc voltů. Přišel esesák, v ruce pošvihával bičíkem. „Co to
děláte?“ Říkal jsem mu, že čekáme, až půjdeme do plynové komory, a
mezitím hrajeme fotbal. To nemohl pochopit. Měl jsem krátké kalhoty
a on v ruce tu rákosku, chtěl mě přes nohy švihnout, ale já to čekal a
nadskočil. Znechuceně odešel. Taky mě chtěl jeden esesák zastřelit, už
měl prst na spoušti. „Jedna, dvě,“ počítal. Já si říkal: „Tak to je opravdu
konec.“ A bylo mi všeho líto. Dokonce i toho vraha, protože jsem věděl,
že taky jednou umře.

Čemu se v Osvětimi říkalo „Kanada“?
Takzvaná Kanada bylo oddělení, kde se třídily cennosti – od bot přes
kožichy až po zlato. Tedy hojnost všeho. Ti, co tam byli, stejně jako v sonderkomandu, tedy v likvidační, pohřební četě, šli nakonec do plynu. Dostat
se ale na práci do Kanady znamenalo, že jste se dobře najedl, oblékl.
Nevadilo, že to bylo jen na chvíli. Tehdy byl život bezcenný. Existovat
slušně čtrnáct dní s tím, že vás pak zabijí, bylo lepší než čekat na smrt
v hadrech a hladový. Byli lidi, kteří hubovali, že ještě nepřijelo auto, které
je odveze do plynu. Už to chtěli mít za sebou. Němcům se v Osvětimi
podařilo naplnit představu pekla. Snížit hranici zla pod známá dna.
Jak se vám podařilo dostat se z likvidačního lágru?
Byl jsem vybrán na práci do Buchenwaldu, kde se vyráběly protiletecké
granáty proti americkým letadlům. Přijel člověk z muničky u Lipska
a vybíral lidi na práci. Osahával nás, jestli máme svaly, a ptal se na profesi. Matka byla švadlena, vídal jsem u nás opraváře, tak jsem řekl jemný
mechanik pro kola a šicí stroje a přidal si dva roky ke skutečnému věku.
Starší polští vězni nám radili, ať říkáme, že jsme starší než ve skutečnosti
a že jsme dělníci.
Co jste prožíval při odjezdu z Osvětimi?
Ohromné štěstí a současně jsem cítil všechnu tu hrůzu, kterou za
sebou nechávám. Ve vagoně nás hlídal mladý esesák. Vedle byl kýbl
s poklopem, kam jsme měli chodit na záchod, ale nikdo tam nešel. Na
ten poklop jsem si sedl. A ten esesák se mě zeptal, jestli vím, co je to
Osvětim. Řekl jsem, že vím. A on řekl, že nevím. Říkal jsem: „Myslím,
že vím, zplynovali jste mi tady tátu a byl jsem tu měsíc.“ A on zase
řekl, že nevím, on ví. Kdyby řekl svým rodičům, co je Osvětim, už s ním
nepromluví. A kdyby to řekl dědovi a babičce, umřou.
A potom řekl, že se dobrovolně hlásí na východní frontu, a když to
nevyjde, tak se zasebevraždí. Byl to hezkej, mladej kluk. Často na něj
myslím, rád bych věděl, jestli žije.
(Podle: Šimáček M.: Osvětim-Březinka: tak si představuji peklo. Věci
Veřejné 2009)
(r)
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VZPOMÍNKA NA „HITMAKERA“ KARLA HAŠLERA (1879-1941)
Málokdo by dnes asi na otázku, kdo byl
největším českým hitmakerem odpověděl, že
toto místo patří Karlu Hašlerovi. V jeho době
se tvůrci v tomto žánru nazývali písničkáři, těch
písní a melodií k nim má Karel Hašler na svém
kontě více než tři stovky. Z nich nejméně stovka
se zařadila mezi evergreeny (namátkou uveďme
např. „Pětatřicátníky“ či „Na starých zámeckých
schodech“). Mnohé zlidověly natolik, že jeho
autorství zcela upadlo v zapomnění a nikdo
nepomýšlí, že by je uměle vytvořil nějaký skladatel a textař. I mezi mladou generací by
se těžko našel někdo, kdo by některé z jeho
písniček neznal.

Karel Hašler v jedné ze svých rolí v Národním
divadle (1904)
Karel Hašler se narodil před 130 léty 31. října
1879 v rodině kováře, později sklářského dělníka,
ve Zlíchově u Prahy. Lásku ke zpěvu měl po
mamince, která jemu a sestře Lojzičce denně
zpívala. Bohužel se však ještě v dětském věku
s ní musel rozloučil, zemřela pravděpodobně na
následky silikózy, k níž přišla jako brusička ve
stejné sklárně, kde pracoval Karlíkův otec.
Karlík nebyl studijní typ, jedničku měl jen
z tělocviku a ze zpěvu. Po skončení školní
docházky se proto vyučil rukavičkářem. Záhy
po vyučení však začal pošilhávat po divadle,
ochotničení po pražských hostincích se mu však
otec snažil za každou cenu překazit. Když jej
jednou načapal v jednom hostinci při zpěvu
kupletů, přerazil o něj fajfku a „to tajtrdlíkování“
mu zakázal.
Mladík však na domluvy nedal a utekl ke
kočovné divadelní společnosti. Tam prošel
pořádnou „školou života“, štěstí se však na něj
usmálo a brzy zakotvil v kamenných divadlech.
Tím prvním bylo smíchovské divadlo Pavla
Švandy, pak Tábor, znovu Praha, Národní divadlo v Brně a divadlo v Lublani, kde účinkoval

v činohře i opeře. V r. 1903 byl přijat do
Národního divadla v Praze, kde ztvárnil desítky
rolí, mj. např. i Romea. Rozhodujícím pro jeho
písničkářskou budoucnost však bylo setkání
s Rudolfem Frimlem. Do oka mu padla nejdříve
Frimlova sestra Zdena, s níž se později oženil.
Friml však v něm probudil později téměř neukojitelnou touhu skládat písničky.
Jeho první veřejné vystoupení s vlastní
tvorbou se vztahuje k roku 1908 v restauraci U slona, a hned sklidil velký potlesk. Jeho
další skladby a texty se hrají a zpívají dodnes
– Ty petřínské stráně, Když nad Prahou se večer
uklání, Strahováček, Staré Zámecké schody,
U svatého Matěje a mnohé další.
Na začátku 1. světové války již jako ředitel
kabaretu Rokoko měl velký úspěch s písničkou
Když jsem mašíroval přes hranici, měl jsem bílý
kvítek za čepicí... Ve svém kabaretu připravoval
scény k aktuálním zpívaným posměškům. Trefoval se do politiků, tzv. vlastenců, šmelinářů
apod. Když se ráno něco semlelo, večer už měl
Hašler na to připravený popěvek.
Pokračoval obdobným stylem i po válce.
Soupeření politických stran o moc v novém
státě a korupční skandály mu k tomu dávaly
dost námětů. Se značným úspěchem se Hašler
angažoval ve filmové tvorbě po příchodu zvukového filmu. Uplatnil se jako skladatel, scénárista, režisér i herec. Jeho dílem jsou např.
scénáře k filmům Za ranních červánků, Jánošík,
Hordubalové a Babička. Dokázal však povzbudit naše vojáky, odcházející bránit slovenská
území před rozpínavostí Maďarské republiky
rad (Praho, jdeme na Maďary) či oslavit ty, kteří
bojovali za naši státní samostatnost (Legionáři
jdou, Sibiřští chlapci). Dokázal si rýpnout i do
Lenina (Kampak na nás, bolševici). Velký ohlas
měl film Písničkář, kde zazněl stálý evergreen Ta
naše písnička česká a v němž si zahrál hlavní roli.
V soukromém životě se však Hašlerovi již
tak nevedlo. Jeho bohémský život se manželce
Zdeně moc nezamlouval, časté byly neshody
při výchově synů Karla a Gina-Zdeňka. V polovině 30. let se jejich manželství rozpadlo.
Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava sice Hašler ještě pokračoval u filmu, s přítelem
Františkem Spurným však obnovil kabaretní
zájezdy po vlastech českých a písničkami těšil
a posiloval publikum. Ozval se starý zvyk ironizovat politickou situaci, to však gestapo nehodlalo tolerovat. Poprvé byl odvezen k výslechům
při natáčení Drdova Městečka na dlani.
Po propuštění nedbal varování a opět zazněly
jeho ostré parodie. Jedna z nich na melodii
Hochů od Zborova např. obsahovala tyto rýmy:
„Hoši od gestapa, vy tu klidně spíte, vy se odtud
domů nikdy nevrátíte. Nevrátíte vy se nikdy domů zpátky, budou pro vás plakat otcové a matky.
Zůstanete tady jako bídné trety, budou pro vás
plakat Gertrudy i Grety....“
2. září 1941 přijelo na natáčení gestapo znovu
a čtyři členy štábu včetně Hašlera odvezlo.
Hašler prošel výslechy v pověstné Pečkárně, pak
v Drážďanech, a v polovině října byl odvezen do
koncentračního tábora Mauthausen. Jeden ze
spoluvězňů vylíčil ve vzpomínkách poslední dny
našeho písničkáře (*):
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„Hašler mezi vězni našel mnoho známých
a brzy se vžil do poměrů. V druhé polovici listopadu se po práci procházel mezi bloky. Setkal se s
dohlížejícím esesákem, který ho snad z bezmezné
nenávisti vůči českým vězňům, snad z opilosti
bezdůvodně zbil a zkopal. V punčochárně mi
ukazoval oteklou nohu s krevními podlitinami.
Do táborové nemocnice nebyl přijat a musel
se vrátit do práce. V tu dobu byl již značně
zesláblý. Po práci museli čeští vězňové místo
večeře cvičit na apelplacu pod vedením dozorců,
ozbrojených býkovci, v příšerně rudém světle
reflektorů a v kouři, valícím se z krematoria.
Hašler věřil že se do dvou měsíců vrátí domů.
Když se provalila lež o pádu Moskvy, řádili
esesmani nejstrašněji; všechny Čechy vyhnali
do lomu na nejtěžší práci. ... Z jeho zranění na
lýtku se vyvinula hnisaví flegmóna. Poležel si
několik dní v nemocnici, pak jej a všechny Čechy
šéflékař tábora SS Untersturmbannführer dr.
Krebsbach vyhnal po prohlídce na pověstnou
,Invalidku´ č. 13. Marně jsme usilovali aby
byl přemístěn na jiný blok. Vězňové a invalidé z „třináctky“ byli určeni v nejkratší době
k utracení. Dostávali jenom poloviční porce
stravy, beztak nepostačující, nesměli se vzdalovat z bloku ani přijímat návštěvy. Nosívali jsme
Hašlerovi oknem záchodku trochu polévky nebo
kousek chleba. Pojednou byl stižen krvavými
průjmy. Ve středu před Zlatou nedělí jsem přinesl
Hašlerovi krajíček chleba naposled. Nevzal jej.
Odmítl s poznámkou, že mu už nepomůže.
Vypadal uboze, měl rozšířené panenky, vpadlé
oči mu zářily zvláštním světlem. Můj poslední
rozhovor s ním skončil náhle ... Byl volán ke
kontrole čísel, jež vytetovali vězňům na prsa
kvůli úmrtní evidenci. Když zavolali jeho jméno,
zmizel s rychlým stiskem ruky od okna. ... Po
třech dnech oknem záchodku jsme zaprosili, aby
nám ho zavolali. Řekli nám, že byl v důsledku
prudkých průjmů postavem pod sprchu a že leží
v bezvědomí na umývárně. Jelikož jsme dovnitř
nesměli, požádali jsme, aby alespoň pootevřeli
okno. Vyhověli nám a uviděli jsme na holé betonové podlaze obličejem k oknu ležet bezvládné
tělo našeho písničkáře, vyhublé na kost, uzlíček
lidské trosky. Zemřel patrně na zánět mozkových blan nebo plic po opakovaných ledových
sprchách.“
Jiné znění Hašlerova skonu uvádí: Byl prý
zbit proto, že se shýbnul pro odhozenou kůrku
chleba nebo že přijal od kamaráda trochu
polévky. Dne 21. prosince nemohl pro nemoc
nastoupit k práci. Když ostatní vězni odešli z
bloku, byl prý přivázán s jinými pacienty pod
ledové sprchy a tam ponechán.
V úředním spise bylo uvedeno: zemřel na
všeobecnou otravu po flegmóně dne 22. prosince 1941 v osm hodin a deset minut.
Při příležitosti nedávného 130. výročí jeho
narození byl na Starých zámeckých schodech
odhalen jeho pomník od akademického sochaře
Stanislava Hanzíka. A podle jeho oblíbených
písniček byly již za jeho života pojmenovány
i „hašlerky“ – bylinkovo-mentolové bonbony.
J.Novák
(*) R. Deyl: Písničkář Karel Hašler. Panton,
Praha 1968)
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docetaxel 58 (46,4 %), pemetrexed 27 (21,6 %), pemetrexed i docetaxel
2 (1,6 %) a jiný typ kombinace 38 (30,4 %). Medián věku nemocných
v jednotlivých liniích léčby byl: při podání erlotinibu v první linii 73 let, ve
druhé linii 64, a ve třetí linii léčby 62 let. Dle pohlaví a linie léčby: v první
linii léčby dominovaly ženy 23 (67,6 %) nad muži 11 (32,4 %), Ve druhé
linii byli naopak více zastoupeni muži 69 (70,4 %) než ženy 29 (29,6 %)
a ve třetí linii opět byli více muži 91 (72,8 %), ženy 34 (27,2 %). Nekuřáků
bylo nejvíce v první linii léčby erlotinibem – 20 nemocných (58,8 %), ve
druhé linii jich bylo 24 (24,5 %) a ve třetí linii jen 12 (9,6 %). Ve třetí linii
převládali především kuřáci – 68 nemocných (54,4 %). Dle histologie byl
v první linii léčby erlotinib více dáván nemocným s adenokarcinomem
67,6 % nežli epidermoidním 11,8 %, ve druhé linii – adenokarcinom 58
%, epidermoidní 40,8 % a ve třetí linii byl více zastoupen epidermoidní
karcinom 51,2 %, adenokarcinom v 38,4 %. Výskyt nežádoucích účinků
při léčbě erlotinibem byl přibližně stejný, ať se jednalo o první linii léčby
(61,8 %), druhou (66,3 %) či třetí linii (61,6 %). Taktéž redukce dávek
byla podobná, v první linii byla u 14,7 % nemocných, ve druhé u 20,4 %
a ve třetí u 16 % nemocných. Medián celkového přežití od zahájení léčby
erlotinibem v celém souboru je 8,3 měsíců, doba do progrese 1,9 měsíců.
Při podrobnější analýze je vidět, že ti, kteří měli erlotinib v první linii
měli medián celkového přežití 7,4 měsíců a dobu do progrese 1,9 měsíců.
Ve druhé linii tyto intervaly byly 9,8 a 1,8 měsíců, ve třetí linii léčby
činil medián celkového přežití 8,2 měsíců, doby do progrese 1,9 měsíců.
Ačkoli data ukazují, že nemocní v první linii léčby neměli vysoké přežití,
doba do progrese je pro všechny linie stejná a nejlepší dosažená léčebná
odpověď je dobrá ve vyšších liniích, předchozí chemoterapie nijak tento
výsledek nezhoršila. Je třeba vzít v úvahu, že nemocní, kteří měli erlotinib
v první linii mnohdy nebyli již vhodní pro další chemoterapii.
Zatloukal P., Doležal J., Roušalová I., Syllabová L., Krocová Š., Kára
J., Havel L., Pauk N. (Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK,
FN Bulovka a IPVZ, Praha): Gefitinib – léčba zacílená na správný cíl.
Cytostatická léčba prodlužuje dobu přežívání nemocných s pokročilým
nemalobuněčným karcinomem plic na dvojnásobek a v posledních
10 letech už dále výraznější zlepšení léčebných výsledků nevykazuje.
Gefitinib (Iressa®) je kompetitivní inhibitor tyrozin kinázy a blokuje
fosforylaci EGFR a tím jeho aktivaci a transdukci signálu. V recentně
publikované studii IPASS fáze III, provedené na dříve neléčených
nemocných z východní Asie, prokázal gefitinib u nekuřáků nebo lehkých kuřáků s adenokarcinomem a s mutací genu pro EGFR statisticky
signifikantně delší interval bez progrese (PFS) než kombinovaná chemoterapie.Gefitinib byl 23.4.2009 registrován v EU k léčbě nemocných
s nemalobuněčným karcinomem plic a s prokázanou aktivační mutací
EGFR.tných novotvarů u 5 703 primárních a 12 420 následných
Geryk E., Pešek M., Kozel J., Štampach R., Pecen L., Kubíček P. (FN
Brno-Bohunice, FN Plzeň, PřF MU Brno, AV Praha): Analýza vícečetných
novotvarů u 5 703 primárních a 12 420 následných karcinomů dýchacích
cest v ČR. V letech 1976–2005 bylo v Národním onkologickém registru
ČR evidováno 125 262 primárních a 165 050 následných novotvarů
spojených s následnou či předchozí malignitou (1). Z nich 5 703 (4,6 %)
a 12 420 (7,5 %) se vyskytlo u karcinomů dýchacích cest s dg. C32-C34.
Sdělení se věnuje časovému a prostorovému vývoji nádorů hrtanu jako
1 643 primárních diagnóz u mužů a 115 u žen, 778 následných diagnóz
u mužů a 85 u žen, nádorů trachey jako 33 primárních diagnóz u mužů
a 8 u žen, 105 následných diagnóz u mužů a 25u žen, nádorů bronchů jako
3 245 primárních diagnóz u mužů a 659 u žen, 8 744 následných diagnóz
u mužů a 2 683 u žen.
Salajka F. (Plicní klinika LF MU a FN Hradec Králové): Význam
udržovací léčby v první linii u nemocných s NSCLC. Současným standardem léčby první line pokročilého NSCLC je podání 4 až 6 cyklů
chemoterapie. Studie prokázaly, že podání vyššího počtu cyklů nevede ke
zlepšení léčebných výsledků, avšak významně roste toxicita léčby. Další
léčba druhé linie se zahajuje až při progresi onemocnění, avšak druhou
linii léčby je možno podat jen asi polovině nemocných, u druhé poloviny
pacientů již není aktivní léčba možná vzhledem ke zhoršení celkového
stavu. Přerušení úspěšné léčby a zahájení další léčby až při progresi je
pro nemocné i lékaře psychicky zatěžující. Výzkum se proto zaměřil na
možnost prodloužení léčby první linie léky, jejichž profil bezpečnosti
umožňuje dlouhodobé podávání. Jedna ze studií porovnávala léčbu
docetaxelem zahájenou bezprostředně po podání 4 cyklů platinového
dubletu oproti podání až ve druhé linii. V rameni s docetaxelem v udržovací léčbě první linie bylo významně zlepšeno přežití bez progrese
(HR 0,71, p = 0,0001) a trend ke zlepšení celkového přežití (HR 0,84, p
= 0,085). Udržovací léčba docetaxelem byla podána 95 % nemocných
s odpovědí či stabilizací nemoci při indukční chemoterapii, léčba druhé

Navazujeme na 1. část informací o významném vědeckém kongresu,
pořádaném koncem minulého roku Plicní klinikou FN Plzeň. Uvádíme
souhrny sdělení plzeňských autorů a stručnou charakteristiku dalších
sdělení.
Grygárková I.1, Kolek V.1, Klein J.2, Neoral Č.2, Johanes T.2, Szkorupa
M.2 (1 Klinika plicních nemocí a TBC, 2 I. chirurgická klinika FN a LF
UP Olomouc): Vývoj časné diagnostiky a operability bronchogenního
karcinomu na Klinice plicních nemocí a TBC FN Olomouc. Zatímco
v r. 1999 byl na Klinice plicních nemocí a TBC FN a LF UP Olomouc
diagnostikován bronchogenní karcinom u 138 nemocných, v roce 2008 se
tento počet zvýšil na 208 nemocných. Z toho počtu se asi ve 20 % jednalo
o malobuněčný karcinom. V roce 1999 bylo poprvé dosaženo operability nad 20 % (21 %), jistě i v souvislosti s používáním neoadjuvantní
chemoterapie. Tento trend trval až do r. 2006. V posledních dvou letech
došlo poklesu operability na 18,9 % v r. 2007 a 17,3 % v r. 2008, i když
absolutní počet nemocných odeslaných k resekčnímu výkonu neklesl.
Pokles operability byl zřejmě způsoben vzestupem počtu pacientů diagnostikovaných s pokročilým onemocněním (st. IIIB a IV).
Kolek V., Grygárková I., Chalupa J., Koubková L., Švecová J.,
Skřičková J., Ostřížková L., Sixtová D. (Pneumoonkologická centra
Olomouc, Liberec, Praha-Motol, Tábor, Brno-Bohunice, Zlín, PrahaKrč): Multicentrická česko-slovenská studie adjuvantní chemoterapie
perorálním vinorelbinem u nemalobuněčného karcinomu.
Adjuvantní chemoterapie s vinorelbinem podaným perorálně 8. den
cyklu se jeví jako proveditelná a dobře tolerovaná léčba u radikálně
resekovaných nemocných s NSCLC. Tolerance byla významně vyšší u
třítýdenního cyklu ve srovnání s dříve používaným čtyřtýdenním cyklem
a týdenním podávání vinorelbinu (ve studii ANITA).
Skřičková J., Keilová J., Janásková T., Kolek V., Chalupa J., Babičková
L., Tomíšková M., Kadlec B., Grygárková I., Roubec J. (Klinika nemocí
plicních a TBC LF MU a FN Brno, Plicní oddělení Kladno, Plicní
oddělení Nemocnice Vítkovice, Klinika plicních nemocí a TBC FN
Olomouc, Onkologické oddělení Nemocnice Liberec, Klinika TRN
Fakultní nemocnice Ostrava): Intravenózní vinorelbin den 1. a perorální vinorelbin den 8. v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby
nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic. Léčba
153 nemocných s pokročilým NSCLC intravenózním vinorelbinem v
dávce 25 mg/m² D1a perorálním vinorelbinem 60 mg/m² D8 v kombinaci
s karboplatinou AUC 5 byla nemocnými velmi dobře tolerována, byla
hodnocena jako pohodlná pro pacienty i lékaře, jako bezpečná s velmi
dobrou protinádorovou účinností.
Pešek M.-1, Krejčí J.-1, Skřičková J.-2, Zatloukal P.-3, Kolek V.-4,
Salajka F.-5, Koubková L.-6, Sixtová D.-7, Petruželka L.-8, Roubec J.-9,
Vyzula R.-10, Pavlík T.-11 (1 Klinika TRN, FN Plzeň, 3 Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK a FN Bulovka a IPVZ Praha, 4
Klinika plicních nemocí a TBC FN Olomouc, 5 Plicní klinika FN Hradec
Králové, 6 Pneumologická klinika FN Praha-Motol, 7 Pneumologická
klinika 1. LF a FTNsP Praha, 8 VFN Praha, 9 Klinika TRN FN Ostrava,
10 Masarykův onkologický ústav Brno, 11 Institut biostatiky a analýz
Brno): Léčba erlotinibem nemocných s nemalobuněčnými karcinomy
plic – efekt snížené dávky při závažných nežádoucích účincích. Nemocní,
u kterých nežádoucí účinky erlotinibu vedly k redukci dávky léku z 150
mg na 100 mg denně, vykazují výrazný benefit této léčby ve srovnání jak
s nemocnými, u kterých byla léčba pro nežádoucí účinky ukončena, tak
s celým souborem nemocných bez redukce dávky erlotinibu. Nežádoucí
účinky jsou častěji poukazovány u nemocných s mutacemi EGFR, benefit redukce dávky je však prokazován napříč spektrem prakticky všech
podskupin sledovaného souboru.
Krejčí J.1, Pešek M.1, Fiala O.1, Brůha F.1, Mukenšnabl P.2, Minárik
M.3, Štícha M.4 (1. Klinika TRN, FN Plzeň, 2. Šiklův patologicko-anatomický ústav, FN Plzeň, 3. Genomac International, Praha 5, 4. IBA
MOÚ, Brno): Linie biologické léčby a chemoterapie – význam pro dobu
do progrese a délku přežití u nemocných s nemalobuněčným plicním
karcinomem. Biologická léčba nabízí další naději v lepší kvalitu života
v paliativní léčbě. Snahou této práce bylo nejen zabývat se samotnou
biologickou léčbou, ale hledat různé kombinace s chemoterapií, které
by zlepšily čas do progrese nádoru i délku života nemocných. Na klinice
FN Plzeň je od roku 2005 do současnosti léčeno erlotinibem 267 nemocných, z toho validních údajů k vyhodnocení je 257. Erlotinib byl podán
v první linii léčby u 34 nemocných (13,2 %), ve druhé linii u 98 (38,1%)
a ve třetí linii u 125 nemocných (48,6 %). V 66 případech (67,3 %) po
ukončení léčby erlotinibem následovala další chemoterapeutická léčba,
v 32 případech (32,7 %) nebylo v další léčbě pokračováno. Ve druhé linii
chemoterapie, před zahájením léčby erlotinibem, byl nejčastěji indikován
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za růst a šíření nádoru. Zatím byla prokázána studiemi statisticky významná účinnost ve srovnáni s placebem u silně předléčených pacientů
s NSCLC po selhání chemoterapie pouze v případě erlotinibu, v první
linii léčby u nedlaždicobuněčných karcinomů v případě bevacizumabu
v kombinaci s konvenční chemoterapií a v první linii léčby u nemocných
s NSCLC a pozitivními mutacemi genu EGFR v případě gefitinibu.
Erlotinib (Tarceva) je v současnosti jediným inhibitorem tyrosinkinázy
receptoru pro epiteliální růstový faktor (EGFR), který je v České
republice registrován a kategorizován pro druhou a třetí linii léčby
pokročilého NSCLC. V České republice používáme erlotinib od konce
roku 2005. Vzhledem k náročnosti léčby jsou data o léčených nemocných v České republice shromažďována v Registru TARCEVA. Tento
registr je společným projektem České pneumologické a ftizeologické
společnosti, České onkologické společnost a Institutu biostatistiky
a analýz Masarykovy univerzity. V naší práci shrnujeme výsledky léčby
prvních 394 nemocných především s pokročilým NSCLC. Údaje o nemocných léčených erlotinibem byly do Registru TARCEVA zadávány na
počátku retrospektivně, ale většinou jsou zadány prospektivně. K únoru
2009 jsou kompletní data od prvních 394 nemocných, kteří byli léčeni
na 10 pracovištích České republiky. Erlotinib bylo podáván perorálně
v dávce 150 mg/den do progrese. Léčeno bylo 143 (36,3 %) žen a 251
(63,7 %) mužů. Nekuřáků bylo 88 (22,3 %), stop-kuřáků 163 (41,4%)
a současných kuřáků 143 (36,3 %). Medián věku nemocných byl 63 let.
Bylo léčeno 45 nemocných, kteří pro kontraindikace nebyli předtím
léčeni konvenční chemoterapií. Po selhání konvenční cytostatické léčby
bylo léčeno 349 nemocných. Objektivní dosažená léčebná odpověď byla
hodnocena po 4–6 týdnech od zahájení léčby a pak ještě potvrzena za
dalších 28 dní od jejího dosažení (skiagram hrudníku, CT plic a mediastina, ultrazvukové vyšetření, bronchoskopie).
V nerandomizované populaci nemocných s pokročilým NSCLC byla
léčba erlotinibem (Tarcevou®) velmi dobře snášena, doposud dosažené
výsledky jsou podobné jako výsledky randomizovaných studií. Statisticky
významné jsou především rozdíly mezi skupinou nemocných s PS 0+1
ve srovnání se skupinou 2+3. V zaslaném abstraktu jsou výsledky zpracování validních dat do konce února 2009. Předpokládáme, že v době
prezentace v listopadu 2009 budou již k dispozici nová data na základě
zpracování dat dalších léčených nemocných.
Pešek M., Krejčí J., Skřičková J., Zatloukal P., Kolek V., Salajka F.,
Koubková L., Sixtová D., Petruželka L., Roubec J., Vyzula R., Pavlík
T.: Erlotinib ve třetí linii terapie NSCLC. Erlotinib je v současnosti
schválen k indikaci jako lék II. a III. linie nemalobuněčného karcinomu
plic. Ve II. linii přichází v úvahu kromě tohoto biologicky cíleného léku
u předchozích respondentů chemoterapie, u skvamozních nádorů je
preferován docetaxel, u neskvamozních spíše pemetrexed. Z registru
Tarceva jsme vybrali nemocné s validními záznamy, u kterých byl
erlotinib podán ve III. linii léčby. Ukázalo se, že Erlotinib je účinným
i bezpečným lékem nemalobuněčného karcinomu plic i ve III. linii
léčby, jak dokládá střední doba do progrese nemoci, střední doba přežití
nemocných i nízká frekvence nežádoucích účinků léčby, které vedly
k ukončení této terapie.
Koubková L. (Pneumologická klinika FN Praha-Motol): Účinnost
léčby 1.linie NSCLC u nemocných s adenokarcinomem. Ačkoli je adenokarcinom zahrnován do široké skupiny nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC), jeho chování i odpověď na léčbu se významně liší od
jiných forem NSCLC. Nemocní s adenokarcinomem přežívají déle již při
standardní léčbě, vyčleňování adenokarcinomu jako specifické jednotky
je pak především důsledkem výzkumu cílené (biologické) léčby. Rovněž
byl ve studiích prokázán rozdíl účinnosti některých cytostatik v závislosti na histologickém typu. Při léčbě inhibitory tyrosinkinázy EGFR
je u nemocných s adenokarcinomem dosahováno výraznějšího benefitu
než u nemocných s dlaždicobuněčným karcinomem, což nově potvrzují i studie SATURN a ATLAS, ve kterých byla hodnocena udržovací
léčba první linie Tarcevou. Jednou z příčin vyšší vnímavosti adenokarcinomu k inhibitorům tyrosinkinázy jsou mutace genu EGFR, které jsou
detekovány především právě u nemocných s adenokarcinomem, zatímco
u nemocných s dlaždicobuněčným karcinomem jsou výjimečné. Cílem
výzkumu je nalezení prediktivních markerů, na jejichž podkladě by bylo
možno u každého nemocného rozhodnout o nejvhodnějším léčebném
postupu. Přes rozsáhlý výzkum dosud nebyly nalezeny faktory, které by
vedly k vyloučení léčby Tarcevou či Avastinem u některé podskupiny
nemocných. Postupně se však objevují faktory, při jejichž přítomnosti by
biologická léčba měla být nezpochybnitelným standardem. V případě
Avastinu je takovým faktorem právě histologický typ NSCLC – adenokarcinom.
Bittenglová R. (Klinika TRN FN Plzeň): Kazuistika nemocného
léčeného v rámci studie SAIL. 63letý pacient, hypertonik, celoživotní
kuřák, byl na kliniku TRN FN Plzeň přijat pro tumor pravé plíce
zjištěný pro bolesti v pravém hemitoraxu. Na základě stážování byla
stanovena diagnóza adenokarcinomu pravé plíce s generalizací do obou
plic a levé nadledviny, st. IV. Byla zahájena chemoterapie Paclitaxel

linie byla možná jen u 65 % nemocných. Jsou uvedeny i výsledky dalších
studií.
Kolek V. (Klinika plicních nemocí a TBC FN Olomouc): Tarceva
v udržovací léčbě, výsledky studie SATURN. V současné době je
standardem léčby první linie NSCLC podání 4–6 cyklů kombinované
chemoterapie s platinovým preparátem. Případná další léčba je pak
podávána až při progresi onemocnění. Řada studií se zabývala možností
podání tzv. udržovací (maintenance) léčby již bezprostředně po ukončení
chemoterapie s cílem zlepšit léčebné výsledky. Jednou z takových studií
je i studie fáze III SATURN, která porovnává Tarcevu oproti placebu
u nemocných, jejichž onemocnění neprogredovalo během 4 cyklů standardní chemoterapie první linie. Primárním cílem studie bylo porovnání
doby přežití bez progrese (PFS). Do této studie bylo zařazeno 889
nemocných. Primární cíl byl splněn, když poměr rizik (HR) pro PFS
dosáhl hodnoty 0,71 (p < 0,0001), přežití bez progrese ve 12 týdnech (od
zahájení léčby Tarcevou/placebem) v rameni s Tarcevou 53 % versus 40
% v rameni s placebem a přežití bez progrese ve 24 týdnech 31 % vs 17
%. Statisticky významného rozdílu PFS bylo dosaženo ve všech hodnocených podskupinách dle klinických charakteristik (muži/ženy, adenokarcinom/dlaždicový karcinom, kuřáci/nekuřáci). Statisticky významně
lepší bylo i celkové přežití nemocných léčených Tarcevou (HR 0,81, p
= 0,0088).
Součástí této studie bylo i hodnocení molekulárních markerů a jejich
vztah k účinnosti léčby.
Zatloukal P. (Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN
Bulovka a IPVZ, Praha): Kombinace Avastin + Tarceva v udržovací léčbě
NSCLC – výsledky studie ATLAS. Samotná cytostatická léčba významně
prodlužuje přežívání nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem, ale po určité době dochází u většiny nemocných k progresi. Ve
studii ATLAS (Miller VA et al., ASCO, 2009) byla hodnocena udržovací
léčba erlotinibem ve srovnání s placebem po ukončení 4 cyklů indukční
chemoterapie platinovým dubletem u nemocných, u nichž při chemoterapii nedošlo k progresi nemoci. Bevacizumab byl podáván již souběžně
s chemoterapií a po jejím ukončení dále až do progrese jak v rameni s erlotinibem, tak v rameni s placebem. Do studie bylo zařazeno celkem 768
nemocných. Primárním cílem bylo zhodnocení doby přežití bez progrese
(PFS) a tento cíl byl splněn, když v rameni s erlotinibem bylo dosaženo
významně lepšího PFS. Zlepšení PFS bylo dosaženo prakticky u všech
podskupin nemocných, a to bez ohledu na věk, pohlaví, kuřáctví (výsledky u nekuřáků jsou však lepší), použitý režim chemoterapie, přítomnost
mozkových metastáz apod. V rameni s erlotinibem byla podle očekávání
vyšší incidence kožní toxicity a průjmu, incidence jiného typu toxicity se
významně nelišila, hemoptýza byla zjištěna pouze u 3 (0,8 %) nemocných
v rameni s erlotinibem a 2 (0,5 %) nemocných v rameni s placebem.
Pešek M.1, Minárik M.2 (1-Klinika nemocí plicních a TBC FN
Plzeň, 2-Genomac Praha): Vliv biomarkerů na změny ve schématech
léčby NSCLC. Nízkomolekulární inhibitory tyrozinkinázy EGFR erlotinib a gefitinib prokázaly účinnost u některých skupin nemocných
s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), v době do progrese
a přežívání nemocných. Cílem studie bylo nepřímé porovnání obou
preparátů ve vztahu ke genetickým prediktorům: senzitivním mutacím
genu pro EGFR, mutacím genu KRAS, morfologickým typům novotvarů
a kuřáckým zvyklostem nemocných. Výsledky srovnávací studie dokládají delší přežití nemocných léčených erlotinibem, rozdíly je možno
podle literárních údajů vysvětlit výhodnější farmakokinetikou erlotinibu.
Farmakokinetiku erlotinibu může nepříznivě ovlivnit kouření. Účinnost
obou preparátů se jeví srovnatelná u nemocných s pozitivními mutacemi
EGFR, lepší účinnost gefitinibu u KRAS pozitivních epidermoidních
karcinomů by měla být potvrzena, nebo vyloučena další studií.
Skřičková J.-1, Pešek M.-2, Zatloukal P.-3, Kolek V.-4, Koubková L.-5,
Salajka F.-6, Krejčí J.-2, Pavlík T.-7 (1 Klinika nemocí plicních a TBC LF
MU a FN Brno a LF MU, 2 Klinika nemocí plicních a TBC FN Plzeň, 3
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK a FN Bulovka a IPVZ
Praha, 4 Klinika plicních nemocí a TBC FN Olomouc, 5 Pneumologická
klinika FN Praha-Motol, 6 Plicní klinika FN Hradec Králové, 7 Institut biostatiky a analýz Brno): Zkušenosti s erlotinibem (preparát TARCEVA) v
České republice – výstupy z registru TARCEVA. V posledním desetiletí
je i u NSCLC intenzivně studována léčba biologická, která je nazývána
také jako léčba cílená (targeted). Na rozdíl od konvenční cytostatické
léčby se jedná o přístup na subcelulární úrovni. Biologická léčba při
ovlivňování přirozených regulačních mechanismů řídících metabolismus, proliferaci a migraci nádorových buněk využívá nízkomolekulární
preparáty, makromolekuly i buněčné efektory imunitního typu. Může
blokovat podněty ke zpuštění kaskády nitrobuněčných pochodů v nádorové buňce, tedy blokovat růstový faktor, který po vazbě na specifický
receptor zahájí řetězec dalších změn, jež vyústí v abnormální transkripci,
inhibici apoptózy a ve stimulaci proliferace, angiogeneze a metastazování.
Z inhibitorů receptorových tyrozinkináz je u NSCLC nejvíce informací o
gefitinibu (Iresse) a erlotinibu (Tarcevě). Samozřejmě existují a zkoušejí
se i další preparáty, ovlivňující nádorové buňky a pochody zodpovědné
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výjimečně vede ke smrti či zkracuje dobu přežití. Základní terapie je
chirurgická, ke stabilizaci a regresi ložisek lze použít antiestrogeny.
Grygárková I., Kolek V., Palatka K. (Klinika plicních nemocí a TBC FN
a LF UP Olomouc): Vlastní zkušenosti s Alimtou v léčbě mezoteliomu
pleury. Maligní mezoteliom pleury je jedním z nejmalignějších a nejhůře
léčitelných zhoubných nádorů. V 60. letech 20. století byla doložena etiologická souvislost mezi expozicí azbestu a vznikem tohoto onemocnění.
Pacienti byli léčeni kombinací Alimta – cisplatina, pouze 2 pacienti dostali
kombinaci CBDCA – Alimta (pacienti s těžkou renální insuficiencí
a srdeční vadou), 2 pacienti byli léčeni pouze Alimtou v monoterapii pro
špatný celkový stav. Z nežádoucích účinků dominovala u kombinovaných
režimů gastroenterální toxicita (anorexie, nausea, zvracení max. gr. 3), kterou
přičítáme účinkům cisplatiny. U pacientů, kteří dostávali Alimtu v monoterapii se tato toxicita neprojevila. Používali jsme standardní dávky
pemetrexed 500 mg/m2 v desetiminutové infuzi, cisplatina 75 mg/m2.
Pacientům byla podávána kyselina listová denně a vitamin B12 po 9
týdnů a dexamethazon 2 x 8 mg perorálně 3 dny (den před – den po chemoterapii). Ve 4 případech došlo k parciální regresi (17 %), ke stabilizaci
onemocnění došlo u 13 pacientů (57 %), v 6 případech došlo k progresi
onemocnění během terapie (26 %). Medián survival tohoto souboru
činí 14,5 měsíce. Zavedení Alimty do léčby maligního mezoteliomu prodloužilo přežívání pacientů, přesto je maligní mezoteliom pleury stále
onemocněním s velmi špatnou prognózou.
Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., přednosta TRN kl. FN Plzeň

(200 mg/m2) – Carboplatina (AUC 5) – Avastin (15 mg/kg) v rámci studie
SAIL firmy Roche s velmi dobrou tolerancí. Po 3. cyklu chemoterapie
byla potvrzena parciální remise podle CT hrudníku, dále pokračováno
ve stejném schématu chemoterapie s Avastinem do 6. cyklů. Kontrolní
CT hrudníku prokázalo další regresi tumoru. Vzhledem k velmi dobrému
efektu podávané léčby se dále pokračovalo v monoterapii Avastinem
v třítýdenních intervalech zatím do 22. cyklů. Po 22 měsících léčby s Avastinem bylo dosaženo trvající parciální remise nálezu dle PET/CT trupu,
pacient je klinicky zcela bez potíží, neomezen v běžném životě, tedy
s velmi dobrou kvalitou života (KS 90 bodů), bez vedlejších nežádoucích
účinků Avastinu.
Kultan J. (Klinika plicních nemocí a TBC FN Olomouc): Benigní
metastazující leiomyom. Leiomyomy jsou primárně benigní nádory
vycházející z buněk hladké svaloviny. Existuje však podskupina těchto
nádorů se stejnou histochemickou charakteristikou, ale jinými biologickými vlastnostmi. Je prezentována kasuistika 64leté ženy s náhodně
diagnostikovanými vícečetnými plicními ložisky nejasné etiologie. Byla
stanovena dg. benigní metastazující leiomyom (BML). Dosud získané
výsledky ukazují, že benigní metastazující leiomyom je hormonálně
dependentní nádor děložního původu, který nevzniká mechanickou
diseminací konvenčního leiomyomu ani diseminací nepoznaného leiomyosarkomu či nedostatečně samplované uterinní intravaskulární leiomyomatózy. BML představuje diseminaci určité podskupiny děložních
leiomyomů, které je možné definovat geneticky. Onemocnění zcela

XVI. ROČNÍK INTERDISCIPLINÁRNÍ KONFERENCE
„OPTIMÁLNÍ PŮSOBENÍ TĚLESNÉ ZÁTĚŽE - KINANTROPOLOGICKÉ
DNY MUDr. V. SOULKA“ – 7. 10. 2009, HRADEC KRÁLOVÉ
Po šestnácté se v Hradci Králové sešli na
společné konferenci tělovýchovní pedagogové
a lékaři k jednání na téma stále aktuálnější optimální působení tělesné zátěže. Od r. 1998
nese konference podtitulek, připomínající životní
dílo a také iniciátorský podíl na vzniku této konference - významného člena České společnosti
tělovýchovného lékařství MUDr. Vojtěcha
Soulka. Uvádíme stručné informace o referátech,
které na konferenci zazněly a mají řeší převážně
medicínskou problematiku. S úplným zněním
všech přednesených prací se lze seznámit na
webových stránkách sborníku z konference na
http://pdf.uhk.cz/ktvs/konfe-rence/.
JANČÍK, J. (Fakulta sportovních studií,
Masarykova univerzita v Brně): POHYB A
JEHO VÝZNAM V PREVENCI KARDIOVASKULÁRNÍCH CHOROB. V roce 2005
zemřelo na kardiovaskulární onemocnění ve
světě 17,5 milionů lidí, to je jedna třetina všech
úmrtí. Jsou nejčastější příčinou úmrtí, hospitalizací a pracovních neschopností obyvatel
středního a staršího věku. V Evropě v roce 2000
zemřelo na kardiovaskulární onemocnění více
než 4 350 000 obyvatel. Způsobují 43 % všech
úmrtí u mužů a 55 % smrtí žen bez ohledu na
věk. Celková cena léčby kardiovaskulárních
onemocnění v zemích Evropské unie byla v roce
2003 odhadovaná na 168 757 milionů Euro. Ne

jinak je tomu u nás. V průběhu roku 2006
zemřelo v České republice 104 441 osob, což je
o 3,5 tisíce méně než v roce předchozím. Více
než polovina všech úmrtí (5,39 na 1000 obyvatel)
byla způsobena nemocemi oběhové soustavy.
Novotvary, které jsou druhou nejčastější příčinou
smrti, měly za následek 27 % úmrtí – 2,76 na
1000 obyvatel (Ústav zdravotnických informací
a statistiky, 2007). Kardiovaskulární mortalita je
ovlivňována věkem, pohlavím, socioekonomickými a geografickými podmínkami i národnostní
příslušností. Za nejzávažnější příčinu vysokého
výskytu je považována nedostatečná kontrola
rizikových faktorů (EUROASPIRE II), zejména zvýšené hladiny celkového a LDL cholesterolu, krevního cukru a vysokého krevního
tlaku. Závažným problémem současnosti je
nárůst prevalence obezity a diabetu v dětské
populaci v souvislosti se sedavým způsobem
života. Tělesný trénink kladně ovlivňuje toleranci zátěže, centrální hemodynamiku, autonomní
a ventilačně-respirační funkce, periferní cirkulaci, funkci a morfologii kosterního svalstva, psychický stav, sebevědomí, kvalitu života, hladiny
rizikových faktorů, morbiditu i mortalitu jak
v primární tak i sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění.
SIEGELOVÁ, J. (Katedra fyzioterapie LF
MU, Klinika funkční diagnostiky a rehabilita6

ce LF MU, FN u sv. Anny v Brně): NOVÉ
TRENDYV KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACI. Fyzická aktivita správně indikovaná,
pravidelně prováděná a kontrolovaná, je nezbytnou součástí léčby i rehabilitace nemocných
s kardiologickým onemocněním a s postižením
funkce levé komory srdeční. V zájmu dosažení
optimální účinnosti a bezpečnosti tělesné zátěže
je nutné při jejím doporučení zajistit diferencovaný přístup k její preskripci u pacientů
s různým stupněm funkčního poškození dle
doporučení Evropské kardiologické společnosti.
Přitom je nutné dodržet řadu podmínek,
k nimž patří především stanovení funkční klasifikace pacientů používané v praxi, jako je
NYHA, AMA, Goldman, Weber. Tělesná zátěž
nemůže být diferencována jen vzhledem ke
stupni dysfunkce; musí se přihlížet i k dalším
podmiňovacím faktorům, k nimž patří relativní kontraindikace tělesné zátěže, somatický
stav, pohybová anamnéza a další faktory jako
je pohlaví, věk, motivace, které jsou příčinou
značné heterogenity pacientů. Mezi další podmínky diferenciace a správné aplikace fyzického tréninku patří volba vhodných druhů
zátěže i jejich energetická náročnost, přiměřená
intenzita, frekvence a trvání; důležité je rovněž
stanovení dostupných účinných a bezpečných
metod, programů a prostředků tréninku.

ZÁVĚRY: 1. Správně volená a dávkovaná
pohybová aktivita by měla být nedílnou součástí
komplexní léčby i rehabilitace diabetiků s kardiovaskulárním onemocněním. 2. Doporučení
pohybové aktivity musí být voleno přísně
individuálně s přihlédnutím k druhu a závažnosti
kardiovaskulárního onemocnění a diabetu i
k jiným specifickým vlastnostem každého pacienta. 3. Je bezpodmínečně nutné dodržovat
zásady správného provádění tělesných aktivit: přiměřenost, pravidelnost, postupnost,
všestrannost, hodnocení energetické náročnosti,
kontroly účinnosti a posuzování schopnosti k
pohybové činnosti. 4. Je třeba vyloučit aktivity s extrémním zatížením a s rizikem vzniku úrazů i s možností narušení základního
režimu potřebného pro léčbu a rehabilitaci. 5.
Doporučení, pravidelné kontroly a hodnocení
vlivu pohybové aktivity na zdravotní i funkční
stav pacientů a stanovení závěrů pro další pohybový režim i komplexní terapii musí probíhat
ve spolupráci kardiologa, diabetologa, fyzioterapeuta, případně i dietologa.
PSOTTA, R. (FTVS UK v Praze): INTERMITENTNÍ VYSOCE INTENZIVNÍ POHYBOVÉ CVIČENÍ:PŘEHLED SOUČASNÝCH
POZNATKŮ. Dosavadní výzkum ukazuje, že
významnými determinantami výkonu v intermitentním cvičení maximální intenzity je utilizace
a resyntéza kreatinfosfátu a nárazníková kapacita svalové tkáně. Prospektivní studie naznačují,
že jak anaerobní trénink v trvání 3-6 týdnů
obsahující velmi krátké pracovní intervaly maximální intenzity, tak anaerobně aerobní trénink
s pracovními intervaly 30 s až 4 min. v trvání
8-12 týdnů může vést u dospělých jedinců ke
zlepšení výkonu ve vysoce intenzivním intermitentním cvičení.
BARTÁK, K., RADVANSKÝ, J.* (Ústav
tělovýchovného lékařství LF UK a FN v
Hradci Králové a *Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN PrahaMotol): POHYBOVÁ AKTIVITA A SPORT
U NEMOCNÝCH CUKROVKOU. Dnes je
přiměřený, postupný, pravidelný a pohybově
pestrý tělesný pohyb součástí léčby prakticky
všech diabetiků a mladším je i závodní sport
– za určitých podmínek – povolován. Z praktického hlediska je podstatné si uvědomit
obrovskou šíři možné pohybové preskripce.
Adekvátní zátěží pro dobře kompenzovaného
dvacetiletého diabetika 1. typu může být (po
řadě měsíců trpělivé práce s kompenzací glykémie) možný i závodní sport na profesionální
úrovni, a to i ve vytrvalostních druzích sportu.
V současnosti mohou sportovci i u nás využívat
podkožní senzory hladiny glykémie a následně
při dávkování inzulínu inzulínová pera. Pro o
dvě generace staršího diabetika 2. typu může
být naopak optimální zátěží jen pomalá chůze,
a to třeba až po redukci nadváhy. PROČ JE
FYZICKÁ PRÁCE PRO ORGANIZMUS
NEZBYTNÁ? Člověk „moderní“ společnosti
skutečně k životu nepotřebuje velkou fyzickou výkonnost. Při svém přemisťování používá
dopravní prostředky (auto, výtah), při práci
většinou celodenně sedí a také doma mu v
životě pomáhá další technika. Mechanické
součástky strojů se funkcí vždy opotřebovávají.
Živočichové ale musí být fyzicky zatěžováni,
jinak u nich dojde k poruše mnoha orgánů a
funkcí („funkce dělá orgán“). Při nedostatku
fyzického pohybu vzniká tzv. hypokinetický
syndrom. Jedním z jeho projevů je i metabolický syndrom, který se spolupodílí na vzniku
mnoha závažných onemocnění, třeba DM2T
se všemi známými komplikacemi. PŘÍSTUP
TĚLOVÝCHOVNÉHO PEDAGOGA (UČITELE, TRENÉRA) KE SPORTOVÁNÍ
DIABETIKŮ: 1) vyžadujte jasné vyjádření

ošetřujícího lékaře (lépe tělovýchovného lékaře) k případné konkrétní sportovní aktivitě
diabetika, 2) větší pozornost je třeba věnovat
diabetikům při vytrvalostní zátěži, než sportům
rychlostním, obratnostním a silovým, 3) je třeba
znát příznaky hrozící hypoglykémie (neadekvátní pocení, třes, chlad, bledost, zmatenost, slabost,
nauzea, sucho v ústech, poruchy zraku, řeči,
koordinace pohybu až křeče a mnoho dalších, 4)
je nezbytné, aby v takovém případě měl diabetik
při sobě a vypil hodně sladký nápoj, nebo snědl
jen cukr, 5) přímo zakázány jsou sporty, kde při
poruše vědomí hrozí vážné zranění až smrt diabetika. Patří k nim horolezectví, automobilové
sporty, silniční cyklistika (pozor i mnoho hodin
trvající cykloturistika), windsurfing, dálkové
plavání apod. Plavání v bazénu je dovoleno jen
při trvalém a pečlivém sledování chování diabetika druhou informovanou osobou na břehu.
FELTLOVÁ, D. a spol. (Hradec Králové):
VLIV JÓGOVÝCH CVIČENÍ NA FLEXIBILITU DĚTÍ. V průběhu tří měsíců bylo
s experimentální skupinou prováděno cvičení
s jógovými prvky, zaměřené na testované tělní
segmenty. Experimentálním měřením bylo
u věkové skupiny dětí třetích ročníků ZŠ potvrzeno, že pravidelné praktikování jógy má na
pohyblivost a ohebnost kladný vliv.
ZEMAN, V. (Ústav těl. lék. LF UK v Plzni):
POHYBOVÁ AKTIVITA VE VYŠŠÍM VĚKU. Starší lidé mají sníženou schopnost vyvinout rychlost, menší sílu i obratnost a hůře
si osvojují nové pohybové prvky. Maximální
spotřeba kyslíku i anaerobní schopnost se
snižují, zmenšuje se pružnost cév. I lehčí úrazy
mohou vést ke zlomeninám osteoporotických
kostí. Na prevenci chorob, které mají původ
v metabolickém syndromu, působí příznivě
vytrvalostní dynamická zátěž. Vhodný je i mírný
rezistenční trénink a nutná jsou kompensační
cvičení k úpravě svalových dysbalancí. Tělesná
aktivita působí adaptační změny oběhového
a dýchacího systému, zlepšení metabolických
procesů, zpomalení vývoje osteoporózy, tonizaci
svalstva a má preventivní efekt u vertebrogenních potíží. Cviky by neměly být příliš složité,
těžiště spočívá v dobře osvojených činnostech.
V chladu jsou starší osoby schopny menší
produkce tepla a disponují menší schopností
zabránit tepelným ztrátám. V horku se méně
potí, mají menší pocit žízně, méně pijí a jsou tak
ohroženi hypertermií. Ze zdravotního aspektu
patří mezi nejcennější aktivity plavání, turistika,
běh, bruslení, turistika na lyžích, vodáctví, cykloturistika, fotbal, basketbal a volejbal. Cvičení
má i velký význam psychický, působí na získání
a udržení sebedůvěry a optimismu.
VALEŠOVÁ M., STAŠKOVÁ Š., FIRÝTOVÁ R. (Katedra fyzioterapie a ergoterapie,
Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni):
EDUKACE K POHYBOVÉ AKTIVITĚ V
SENIORSKÉM VĚKU. Hlavním cílem byla
edukace posluchačů Univerzity 3. věku (věk
54 – 75 let, 90 % žen) pro aktivní přístup
k pohybovým aktivitám. Na závěr studijního předmětu Fyzioterapie byl rozdán dotazník o 15-ti převážně uzavřených otázkách.
Návratnost dotazníků od 60 probandů byla 34
%. Absolventi byli seznámeni s nemocemi typickými pro seniorský věk a edukováni o nutnosti
zařazení pohybových aktivit do jejich života.
Z oblastí ovlivnění života absolventi uváděli
nové poznatky o onemocněních, zvýšení zájmu
o zdraví, rasantní změnu v jídelníčku, pořízení
hole na nordic walking, pořízení kompenzační
pomůcky a více aktivního pohybu. Vzhledem
ke kladné odezvě posluchačů pokračuje spolupráce s Ústavem celoživotního vzdělávání
dalším kurzem, jehož náplní je edukační program „Škola zad“.
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BÁRTLOVÁ, B., TARASOVÁ, M., POSPÍŠILOVÁ, E., NOVÁKOVÁ, M., DRLÍKOVÁ, L.,
AL FADHLI, A., K., ANBAIS, F., H., ERAJHI,
A., A., SIEGELOVÁ, J. (Katedra fyzioterapie
a rehabilitace a Klinika funkční diagnostiky a
rehabilitace LF MU FN u sv. Anny v Brně):
LÉČEBNÁ REHABILITACE PACIENTŮ
PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ V KOMBINACI S ERGOTERAPIÍ. Pacienti s CMP,
kteří prodělali následnou komplexní rehabilitaci, mají statisticky významně vyšší úroveň
funkční nezávislosti v základních denních
činnostech (ADL) než na počátku rehabilitace.
U pacientů, kteří měli ordinovanou i ergoterapii jsou dvojnásobně větší rozdílové hodnoty
motorického i kognitivního skóre.
HAVELKOVÁ, A. a spol. (LF MU FN
u sv. Anny v Brně): VÝVOJ AEROBNÍ
KAPACITY A VÝKONNOSTI U PACIENTŮ
PO AORTO-KORONÁRNÍM BYPASU.
Kombinace aerobního a silového tréninku
s intenzitou na úrovni anaerobního prahu se
v praxi osvědčila jako bezpečná a dostatečně
fyziologicky účinná za předpokladu správného
výběru pacientů a jejich pečlivé průběžné kontroly. Za předpokladu dodržení bezpečných
limitů v sobě kombinovaný trénink spojuje
pozitivní účinky aerobního a silového cvičení a
jeví se jako optimální pro námi sledovanou skupinu pacientů. Příznivý efekt tréninku přetrvává
pouze v případě, že pacient pokračuje v pravidelné pohybové aktivitě. Pokud po ukončení
rehabilitačního programu nenavazuje žádná
pravidelná pohybová aktivita, vracejí se hodnoty
aerobní kapacity i výkonu na předtréninkovou
úroveň přibližně za stejnou dobu, jakou trval
pravidelný trénink.
KONEČNÝ, L. a spol. (LF MU FN u sv.
Anny v Brně): EFEKT 8-TÝDENNÍHO
REHABILITAČNÍHO PROGRAMU U ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY MOZKOMÍŠNÍ:
KOMBINACE AEROBNÍHO A POSILOVACÍHO TRÉNINKU. Snížená tělesná zdatnost, kardiorespirační tolerance tělesné zátěže,
autonomní regulace a únava jsou specifickým
tréninkem u nemocných s RSM ovlivnitelné.
V práci byl prokázán signifikantní pozitivní
vliv osmitýdenní rehabilitační ambulantní
intervence, formou kombinovaného tréninku
aerobní a silové zátěže, na tělesnou zdatnost
(WSL, WSL. kg-1), aerometabolické ukazatele (VO2SL) a svalovou sílu (1-RM benchpress, pulldown, leg extension) a únavu (MFIS,
MFISp) u souboru RS pacientů s lehkou až
středně těžkou mírou klinického postižení
(EDSS 2.8 ± 0.7). Nebyly zaznamenány statisticky významné změny ukazatelů míry klinického postižení (EDSS) a soběstačnosti (FIM).
Zvýšení průměrných hodnot ukazatelů variability srdeční frekvence (HRV) poukazuje na
dobrou adaptabilitu autonomní kardiovaskulární regulace při zvolené zátěži. Na základě
předložených dat se domníváme, že adekvátním
výběrem pacientů, kvalifikovanou preskripcí
optimální intenzity zátěže a respektováním
aktuálního zdravotního stavu a kontraindikací je 8 týdenní kombinovaný trénink pro RS
pacienty s daným stupněm postižení bezpečný.
MÍFKOVÁ, L. a spol. (LF MU FN u sv.
Anny v Brně): POMĚR RESPIRAČNÍ
VÝMĚNY PŘI MAXIMÁLNÍ ZÁTĚŽI
PŘED A PO ABSOLVOVÁNÍ ŘÍZENÉHO
AMBULANTNÍHO REHABILITAČNÍHO
PROGRAMU U PACIENTŮ PO AKUTNÍM
INFARKTU MYOKARDU. Cílem práce
bylo posoudit vliv poměru respirační výměny
RERpeak na validitu VO2peak při hodnocení míry zlepšení maximální aerobní kapacity pacientů s prodělaným akutním infarktem myokardu po 12týdenním řízeném

ambulantním rehabilitačním programu.
Spiroergometricky bylo vyšetřeno testem do
symptomy limitovaného maxima celkem 98
testů u pacientů po AIM. Výsledky ukázaly, že
při porovnání dvou a více zátěžových testů je
podmínkou správného hodnocení dynamiky
změn dosažení dostatečného a srovnatelného
metabolického vytížení v obou testech; hodnota RERpeak v obou testech by měla být
nejméně 1,05. Nízká hodnota RERpeak signalizuje předčasné ukončení zátěžového testu
a následně nízkou, podhodnocenou hodnotu
VO2peak. Při porovnání dvou zátěžových
testů s výrazně odlišnými RERpeak jsou hodnoty VO2peak a tím i diference vrcholových
hodnot příjmu kyslíku významně ovlivněny.
Při nízkém vstupním RERpeak se diference
VO2paek zvětšuje (zdánlivě výrazné zlepšení),
při nízkém výstupním RERpeak se naopak
diference snižuje (zdánlivě malé nebo žádné
zlepšení VO2peak). Podle výsledků naší práce
je předčasné ukončení symptomy limitovaného
zátěžového testu relativně časté. U mužů s ICHS
je až ve 40 % RERpeak menší než 1,05.
POSPÍŠIL, P. a spol. (LF MU FN u sv. Anny
v Brně): BAROREFLEXNÍ SENSITIVITA
U PARKINSONOVY NEMOCI. Baroreflexy
jsou kontinuálně aktivovány malými odchylkami arteriálního tlaku okolo nastavené hodnoty
„set point“. Spontánní fluktuace arteriálního
krevního tlaku a RR intervalu mohou proto
vyjadřovat kvalitu kardiovaskulárního kontrolního mechanizmu.Vyšetření BRS hraje důležitou
roli v hodnocení srdeční autonomní neuropatie
jak u kardiovaskulárních, tak také u neurodegenerativních onemocnění. Baroreflexní mechanizmus je aktivní v průběhu rychlých změn
krevního tlaku stejně jako v klidu ve „steady
state“. Z tohoto důvodu může být BRS aktivita
hodnocena rovněž analýzou spontánních fluktuací arteriálního SBP a RR intervalu za různě
determinovaných podmínek i v klidovém stavu.

Výsledky předkládané studie podporují teorii
progrese dysfunkce ANS u pacientů s PN na
základě výsledků 5 minutového vyšetření BRS
vleže na zádech při dýchání dle metronomu
s frekvencí f=0.33 Hz. Pokročilá stádia PN jsou
doprovázena výrazněji vyjádřenou dysfunkcí
ANS, která vede ke snížení počtu sekvencí při
vyšetření BRS a ke snížení absolutních hodnot
BRS (4,7±1,4 ms/mmHg u PN pacientů vs.
7,7±3,6 ms/mmHg u kontrolního souboru).
FIEDLER, Z., BARTÁK, K.* ( Ústav
lékařské biologie a genetiky Lékařské
fakulta UK a FN v Hradci Králové, *Ústav
tělovýchovného lékařství Lékařské fakulty
UK a FN v Hradci Králové): VARIANTA
R577X SVALOVÉHO VLÁKNA ACTN3 U
ČESKÝCH SPORTOVKYŇ – PŘEDBĚŽNÁ
GENOTYPIZAČNÍ STUDIE. Z 10 špičkových
českých sportovkyň vybraných pro genotypizaci variabilního úseku kódujícího v 577
pozici svalové molekuly arginin nebo jinou
aminokyselinu bylo právě pět pozitivně testováno na polymorfismus R577X v heterozygotní konstelaci ( C/T – heterozygot). Tento
vysoký záchyt je typický pro špičkové sportovce
rychlostních a silových disciplin a odpovídá
zahraničním studiím provedeným na větších
souborech atletů. Výsledky předběžné studie
vedou k otázce, zda takové testování má praktický a pozitivní smysl.
JÍLEK, M., LINHARTOVÁ, L. (Katedra
tělesné výchovy a sportu, Pedagogická fakulta,
Univerzita Hradec Králové: POROVNÁNÍ
NĚKTERÝCH METOD VYHODNOCENÍ
STAVU KLENBY NOŽNÍ. Základní výzkumný soubor tvořilo 53 plantogramů. K jejich
hodnocení bylo použito čtyř metod: index
plochosti, metoda podle Chipppauxe-Šmiřáka,
metoda podle Godunova a metoda Clarkova
úhlu. Největší závislost je mezi indexovou metodou a metodou Chippauxe-Šmiřáka. Prokazují
to hodnoty korelačního koeficientu u obou

dolních končetin. Statisticky významná závislost je i mezi indexovou metodou a metodou
Godunova. Nejnižší hodnoty korelačního koeficientu nacházíme mezi indexovou metodou
a metodou Clarkova úhlu. Nebyla prokázána vzájemná korelaci mezi všemi použitými
metodami vyhodnocení stavu klenby nožní.
Nejjednodušší metodou vyhodnocení je metoda
hodnocení indexem plochosti.
NOVÁK, J., ZEMAN, V. (ÚTL LF UK
v Plzni): NEPODCEŇUJME RIZIKA ZIMNÍHO PLAVÁNÍ. Soutěží v zimním plavání se
u nás v období říjen-březen zúčastňuje několik
set plavců, z nichž značný počet se věkově řadí
do kategorie „veteránů“. U těchto sportovců
doporučujeme při posouzení zdravotního
stavu vždy komplexní tělovýchovně lékařskou
prohlídku včetně zátěžového testu. Cílem práce
bylo upozornit na případy závažných zdravotních potíží s letálním vyústěním, k nimž
došlo v souvislosti se soutěžním výkonem
v zimním plavání. Příčinou náhlé smrti v první
uvedené kasuistice u 53letého plavce byla ischemická choroba srdeční, vedoucí při výkonu
pravděpodobně k akutní srdeční zástavě, kdy
k záchraně plavce nevedla ani téměř okamžitě
poskytnutá resuscitace. Ve druhém případě byl
kolaps 61letého plavce při výkonu vyvolán
náhlou mozkovou příhodou, další vyšetření
prokázala levostranné krvácení do bazálních
ganglií. Přes neurochirurgické ošetření plavec po
dvanácti dnech zemřel. Oba případy podtrhují
význam preventivních tělovýchovně lékařských
prohlídek u tak náročných sportů, k jakým bezesporu zimní plavání patří. Ani při dokonalém
organizačním zabezpečení těchto soutěží však
nelze riziko podobných nehod zcela vyloučit
a pořadatelé musí být na nutnost poskytnout
naléhavou první pomoc připraveni.
MUDr. Jaroslav Novák
Ústav tělovýchovného lékařství LF UK

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER RADIODIAGNOSTICKÉHO ODDĚLENÍ
FN PLZEŇ-BORY 2. 12. 2009
v oblasti břicha a pánve. U většiny nemocných se lze takto vyhnout
náročnějším zobrazovacím vyšetřením. Intervenční radiolog MUDr.
Václav Havel se věnoval tématu „Endovaskulární rekanalizace méně
obvyklých chirurgických cévních rekonstrukcí“. Na několika kazuistikách ukázal na možnost radiointervenčního zprůchodnění uzavřených
chirurgických cévních náhrad i v anatomicky složitých podmínkách,
bez nutnosti chirurgického zákroku. Velmi zajímavé sdělení MUDr.
Lukáše Růžičky „Srovnání CTA a DSA“ analyzovalo zhruba 35 případů
nemocných u nichž bylo možno srovnat výsledky CT angiografie
a digitální subtrakční angiografie nebo i měření významnosti arteriální
stenosy pomocí tlakového gradientu. Ukázalo se, že chybovost moderní
metodiky CT angiografie je zatím značná a v některých případech vede
ke zbytečné indikaci intervenčního výkonu. Využitím moderní postprocesingové metodiky se zabýval MUDr. Martin Dvořák v přednášce
„Volumetrie plicních ložisek“. Na zatím početně omezeném souboru 6
nemocných demonstroval význam této postprocesingové zobrazovací
techniky v diferenciální diagnostice mezi maligními a benigními plicními
ložisky v CT obraze. Vyšetření může v budoucnu významně ovlivnit
přesnost screeningu bronchopulmonálních nádorů. Celý program Večera
řídil MUDr.Stanislav Kos, CSc., ředitel léčebny TRN v Janově. Diskuse ke
sdělením byla bohatá. Potěšující byla i poměrně velká návštěvnost Večera
včetně účasti mimoplzeňských odborníků.
MUDr.Zdeněk Chudáček, Ph.D.

Program Večera Spolku lékařů dne 2. 12. 2009 sestavilo Radiodiagnostické oddělení FN Plzeň-Bory. Přednášky zahájil primář oddělení
MUDr.Zdeněk Chudáček, Ph.D. sdělením „Sonograficky naváděné
transvaginální biopsie“. Autor shrnul své dosavadní zkušenosti na 23
pacientkách u nichž byla histopathologická povaha expanze v pánvi
ověřována endosonograficky řízenou transvaginální biopsií. Metodika
má 87% konkluzivitu a prakticky žádné komplikace. Následující
sdělení MUDr.Jana Bulky „Výhody a nevýhody víceřadého vyšetření
vedlejších dutin nosních“ shrnulo některé přednosti moderní akvizice
dat na CT zařízení z hlediska techniky a radiační zátěže při vyšetření
paranasálních dutin. MUDr. Marcela Pěchotová analyzovala v přednášce
„Stereotakticky řízené výkony na našem pracovišti“ dosavadní zkušenosti
Screeningového centra pro choroby prsní žlázy, působícího při radiodiagnostickém oddělení na Borech, s naváděním biopsií prsu digitální
stereotaxí. Centrum má zkušenost zhruba s 500 případy tohoto vyšetření,
které provádí bezmála 10 let. Vysoká přesnost metody umožňuje ověřit
histologicky i velmi drobné ložiskové procesy, především s obsahem mikrokalcifikací, nebo je exaktně označit pro chirurgickou excizi. Stereotaxe
má i některé inherentní problémy, dané zejména nepříznivou lokalizací
změn, a vyžaduje vysokou zkušenost vyšetřujícího. Na téma „Význam
nativního snímku břicha v diagnostice náhlých příhod břišních“ dokladoval MUDr.Martin Haas význam kombinace klinického nálezu a nativního
rtg vyšetření břicha při stanovení diferenciální diagnózy akutních příhod
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pacientů, i zde mohou být těžké formy s kvadruplegií, postižením
hlavových nervů včetně bulbárního syndromu a respirační insuficience.
V indikovaných případech jsou podávány intravenózní imunoglobuliny
event. prováděna plasmaferéza. Chronická zánětlivá demyelinizační
polyneuropatie (CIDP) se vyskytuje u adolescentů a stejně jako
u dospělých pacientů je plně indikována imunosupresivní terapie
včetně kortikoidů. Na dětském oddělení neurologické kliniky bylo
v posledních 5 letech léčeno 5 dětí se SGB a 2 chlapci s CIDP. U všech
dětí i přes těžký průběh byla příznivá prognóza s dobrou úpravou.
Tématem přednášky MUDr. T. Božovského byla neuroborelióza.
Prezentoval soubor 60 pacientů (21 mužů, 17 žen, 22 dětí, věk 5-79
let), kteří byli v letech 2004-2009 léčeni na neurologické klinice.
Anamnéza klíštěte byla zjištěna v 55 %, erythema migrans jen ve 26
%. Dominovalo postižení hlavových nervů, hlavně n. facialis, někdy
v kombinaci s okohybnou poruchou. Další velkou skupinou byly bolestivé polyradikuloneuritidy a syndrom aseptické meningitidy. Důležitá
je včasná diagnóza a léčba antibiotiky, nejčastěji cefalosporiny třetí
generace event. PNC v délce 14- 21 dní.
Mgr. L. Valouchová přednesla sdělení o předsudcích veřejnosti vůči
lidem s epilepsií na základě provedené dotazníkové studie. Nejvíce
negativních předsudků bylo zaznamenáno mezi respondenty v období
dospívání (18-20 let) a raného stáří (61-75 let), kdy osoby s epilepsií
vnímali např. jako duševně nemocné a pracovně neuplatnitelné.
S vyšším věkem také klesá znalost zásad poskytování první pomoci
během záchvatu. Epilepsie je typickým příkladem stigmatizujícího
onemocnění s výrazným dopadem na každodenní život pacienta.

V tradiční době 9. prosince 2009 proběhl přednáškový večer Spolku
lékařů v Plzni, který připravila Neurologická klinika. Večeru předsedal
prim. MUDr. M. Choc, CSc.
Prim. MUDr. J. Fiedler zahájil přednáškou o hluboké mozkové stimulaci u pacientů s Parkinsonovou nemocí. K této léčbě jsou indikováni
nemocní, kteří mají fluktuace hybnosti, které jsou nezvladatelné léčbou
farmakologickou. Nezbytnou podmínkou je zachovaná odpověď na
L-Dopu, intaktní kognice a nepřítomnost floridní deprese. Cílem
stimulace bývá VIM jádro thalamu, mediální palidum a nejčastěji
subthalamické jádro. Vlastní operace a následné ladění stimulátoru
probíhá na Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie nemocnice Na Homolce. Součástí příspěvku byla videokazuistika pacienta.
MUDr. J. Berger (spoluautoři J.Ferda, G.Rodesch) se ve své
přednášce zabýval problematikou spinálních arterio-venózních (AV)
malformací. Jde o vývojové anomálie cévní stěny, kde arteriální krev
přímo proudí do žilní sítě. Manifestují se mezi 21-78 lety, vyskytují se v 90 % v Th-L oblasti, ve 3 % v C oblasti a ve 4 % v S oblasti
míchy. Nejčastější léčebnou metodou v této oblasti je neuroradiologická intervence, na rozdíl od malformací v oblasti mozku, kde je
preferenční léčba operační. Byla prezentována kasuistika nemocného
s rozsáhlou extradurální AV malformací krční míchy, který byl léčený
s velmi dobrým výsledek neuroradiologickou intervencí ve Francii,
v referenčním centru pro EU.
MUDr. V. Farhanová referovala o akutních a chronických zánětlivých
polyneuropatiích v dětském věku. Syndrom Guillainův-Barrého (SGB)
je akutní zánětlivá získaná autoimunitní polyneuropatie. Kromě
nejčastější demyelinizační formy - AIDP - se vyskytují i formy
axonální AMAN, AMSAN. Průběh a léčba se neliší od dospělých

Z. Amber

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER STOMATOLOGICKÉ KLINIKY 16.12.2009
V dalším sdělení „Cervikofaciální aktinomykóza“ se autoři L.Hauer,
L.Geigerová a P.Andrle zabývali etiologií, epidemiologií, patofyziologií,
klinickými příznaky, diagnostikou a aktuálními léčebnými možnostmi
této infekce. Na plzeňské Stomatologické klinice bylo v letech 2005-2009
léčeno 11 nemocných s prokázanou cervikofaciální aktinomykózou.
V přednášce „Závažné komplikace kolemčelistních zánětů“ se autoři
L.Hauer, L.Hostička a P.Andrle zabývali život ohrožujícími komplikacemi kolemčelistních zánětů, zejména orbitocelulitidou, intrakraniálními komplikacemi, cervikální nekrotizující fasciitidou, Lemierrovým
syndromem, septickým šokem, obstrukcí dýchacích cest, mediastinitidou. Léčba těchto urgentních stavů vždy vyžaduje mezioborovou
spolupráci.
Poslední přednáška „Makroglossie - amyloidóza“ (autoři H. Robejšková, P. Andrle a O. Hes) se zabývala problematikou makroglossie se
zaměřením na amyloidózu, na její etiopatogenezi a diferenciální diagnostiku. Autoři prezentovali kasuistiku dvou pacientek s amyloidózou
jazyka, v jednom případě provázenou i amyloidózou dolního rtu.
Přednáškový večer výtečně moderoval předsedající doc. MUDr. E.
Kasal, CSc. Potěšující byla jak nemalá účast lékařů z jiných medicínských oborů, tak i účast studentů zubního lékařství.
-jak-

Přednáškový večer 16.12.2009 v rámci odborných akcí Spolku lékařů
ČLS JEP v Plzni uspořádali od 18 hodin na Šafránkově pavilonu
pracovníci Stomatologické kliniky Lékařské fakulty UK a Fakultní
nemocnice v Plzni .
Autoři L. Hostička a E. Valentová prezentovali sdělení „Neobvyklý
karcinom v dutině ústní“; šlo o vzácné onemocnění carcinoma cuniculatum (CC), vykazující znaky karcinomu spinocellulárního a i karcinomu verrukózního. Léze roste pomalu a jen vzácně metastazuje;
prezentovaný CC se rozvinul z leukoplakie na dásňovém výběžku dolní
čelisti. Vhodnou terapií je radikální chirurgická excize.
Ve sdělení A.Puchnerové a J.Drobného „Fokální infekce“ byla
přehledně shrnuta obecná problematika fokální infekce dentálního
původu a byly demonstrovány některé modelové situace, s nimiž se
praktický stomatolog setkává; byla také uvedena řada onemocnění,
u kterých je třeba možnost fokální infekce diagnostikovat a řešit.
Autoři J. Jambura, L. Hauer a L. Hostička ve své přednášce
„Aspergilom a ostatní formy sinonasální aspergilózy“ shrnuli současné
poznatky o klinických projevech a možnostech diagnostiky sinonasální
aspergilózy ; uvedli i charakteristiku ostatních klinických forem tohoto
onemocnění a zdůraznili roli stomatologa ve včasné diagnostice a léčbě
fungálních sinusitid.

VÝZNAMNÝ ÚSPĚCH PLZEŇSKÝCH ANESTEZIOLOGŮ V NEW YORKU
Na celosvětovém kongresu 63rd Postgraduate Assembly in Anesthesiology, konaném
pod záštitou The New York Society of Anesthesiologist v prosinci 2009, získal kolektiv
autorů z ARK FN Plzeň (MUDr. Jan Beneš,
doc. MUDr. Ivan Chytra, Ph.D., MUDr. Pavel
Altmann, MUDr. Marek Hluchý, doc. MUDr.
Eduard Kasal, CSc., MUDr. Roman Sviták,
as. MUDr. Richard Pradl, Ph.D., MUDr.
Martin Štěpán) za prezentaci výsledků práce
„Intraoperative Fluid Optimization Using
Stroke Volume Variation in High Risk Surgical
Patients“ druhé místo a ocenění „Honorable
mention“. Výsledky studie, která díky podpoře

výzkumného záměru MSM 0021620819 vznikala na ARK přes tři roky, úspěšně prezentoval
v rámci mezinárodní soutěže rezidentů MUDr.
Jan Beneš.
(Kasal)

Práci plzeňských lékařů prezentoval
MUDr. Jan Beneš.
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VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SDĚLENÍ PŘI PŘEDNÁŠKOVÝCH VEČERECH
SPOLKU LÉKAŘŮ V PLZNI ZA OBDOBÍ ZÁŘÍ 2008 – ČERVEN 2009.
Přednáškovému večeru Radiologického oddělení FN Plzeň-Bory dne 2.
12. 2009 předcházela tradiční slavnostní událost – vyhlášení nejlepších
přednesených prací při přednáškových večerech Spolku lékařů v Plzni
v období 2008/09. Autorům či zástupcům autorských kolektivů pak doc.
MUDr. Václav Fessl, CSc., předseda Spolku lékařů v tomto období,
předal čestné diplomy.
Vyhlášené nejlepší práce:
Ferdová E., Ferda J., Záhlava J., Schmiedhuber P., Fikrle A., Malán
A.: Role 18F-FDG-PET/CT (18-fluorodeoxyglukóza pozitronová emisní
tomografie/CT) v diagnostice příčin febrilií nejasné etiologie. Předneseno
na Večeru Radiodiagnostické kliniky FN Lochotín dne 8. 10. 2008.

Táborská J., Pazdiora P., Švecová M.: Norovirové gastroenteritidy.
Předneseno na Večeru Infekční kliniky dne 26. 11. 2008.
Chudáček Z.: Rotační angiografie. Předneseno na Večeru Radiodiagnostického oddělení FN Bory dne 17. 12. 2008.
Reischig T., Němcová J., Vaněček T., Jindra P., Hes O., Bouda M.,
Třeška V.: Intrarenální cytomegalovirová infekce u pacientů po transplantaci ledviny léčených preemptivně valganciclovirem nebo profylakticky valacyclovirem: post hoc analýza randomizované studie. Předneseno
na Večeru I. interní kliniky FN dne 15. 4. 2009.

Doc. MUDr. J. Ferda, PhD., přebírá
od doc. MUDr. V. Fessla, CSc. čestný diplom

Prim. MUDr. J. Táborská, PhD., přebírá
od doc. MUDr. V. Fessla, CSc. čestný diplom

Prim. MUDr. Z. Chudáček, PhD., přebírá
od doc. MUDr. V. Fessla, CSc. čestný diplom

MUDr. T. Reischig, přebírá
od doc. MUDr. V. Fessla, CSc. čestný diplom

(r)

PRVÉ PROMOCE NAŠICH ABSOLVENTŮ V ROCE 2010
V úterý 19.ledna 2010 se uskutečnily ve velké
aule pražského Karolina od 9 hodin prvé letošní
promoce absolventů plzeňské Lékařské fakulty UK.
V prvé skupině absolventů, které děkan
Lékařské fakulty doc.MUDr.J.Koutenský,CSc.
představil prorektorovi Univerzity Karlovy doc.
PhDr.M.Šobrovi, CSc., promovali:
Fichtl Jakub, Areedi Nidal Bassam Husni,
Böhmová Jitka, Buriancová Kateřina, Černohorská Linda, Čiháková Dita, Čížek Pavel,
Čulíková Jitka, Diviš Zdeněk, Frühaufová
Lenka, Hackl Milan, Hübschová Dagmar, Irová
Lenka, Janová Lenka, Kaňa Lukáš, Kastlová
Tereza, Kolečková Kateřina, Konečný Martin,
Kostková Terezie, Kovářík Jan, Krištof Josef,
Loskotová Tereza, Lukavec Jiří, Němcová
Barbora, Šimáně Jakub.

Absolventi poté složili promoční slib do rukou
promotora doc. RNDr. P. Fialy,CSc., který jim
následně předal lékařské diplomy Univerzity
Karlovy.
Ve druhé skupině absolventů, které v 10.30
hodin představil doc. MUDr. J. Koutenský, CSc.
rektorovi Univerzity Karlovy prof. RNDr. V.
Hamplovi, DrSc., byli následující absolventi
všeobecného lékařství, stomatologie a zubního
lékařství :
Všeobecné lékařství: Svobodová Petra,
Altschmiedová Kateřina, Janková Zuzana,
Machálková Petra, Majerová Klára, Markytán
Jiří, Matějka Vít Martin, Opatrný Václav, Purkar
Zdeněk, Rutrle David, Rykrová Jana, Sedláček
Pavel, Smolka Vojtěch, Stříbrný Radek,
Šlehoferová Zlata, Mgr. Štěpánková Jitka,
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Tomšů Michaela, Trejbalová Petra, Trykarová
Tereza.
Stomatologie: Hovorka Jakub
Zubní lékařství: Domanja Humbert, MUDr.
Kováříková Petra, Kukrálová Olga, Remeš
Marek.
Uvedení absolventi složili promoční slib do
rukou promotora prof. MUDr. J. Kiliana, DrSc.,
který jim pak předal příslušné diplomy.
Rektor univerzity, děkan fakulty i všichni
přítomní učitelé Lékařské fakulty poté nově
promovaným lékařům blahopřáli k dosaženému
úspěchu.
Pro doc. MUDr. J. Koutenského to byly
poslední promoce ve funkci děkana plzeňské
Lékařské fakulty, kterou velmi úspěšně zastával
po dvě funkční období.
-jak-

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 20. 1. 2010
Procháskova ústavu podávaly informace pracovnice Studijního oddělení,
k dispozici byly materiály o přípravném kurzu a o přijímacím řízení, k zakoupení pak byly modelové otázky a přihlášky ke studiu. Dne otevřených
dveří se zúčastnilo asi 450 uchazečů o studium všeobecného lékařství
a zubního lékařství. Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se
podíleli na bezproblémovém průběhu dne otevřených dveří.
Mgr. M. Buriánková

Ve středu 20. 1. 2010 se konal na LF UK v Plzni den otevřených dveří.
Uchazeči nejdříve navštívili velkou posluchárnu Procháskova ústavu,
kde si vyslechli prezentaci paní proděkanky doc. MUDr. Jany Slavíkové,
CSc. Prezentace byla zaměřena především na přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011 a probíhala v 9.00, v 10.30 a ve 12.00 hod. Potom
byla uchazečům nabídnuta prohlídka Ústavu biofyziky, Ústavu anatomie, Ústavu histologie a embryologie a Ústavu biologie. Ve vestibulu

IMUNOANALÝZA A/NEBO ENDOKRINOLOGIE?
INOVATIVNÍ KURZY PRO VÝZKUMNÍKY ZAČÍNAJÍ!

Pracujete ve zdravotnictví, na univerzitě
či v laboratorní diagnostice a podílíte se na
výzkumných projektech? Právě pro vás jsou
určeny kurzy, které proběhnou v rámci dvou
projektů Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost. Projekty odstartovaly v září 2009 na Lékařské fakultě v Plzni
Univerzity Karlovy Praha. Zahajovací seminář
se konal 9.prosince 2009 ve Fakultní nemocnici Plzeň a účastníci měli během něj možnost
prohlédnout si rekonstruovanou Laboratoř
pro imunoanalýzu, která poskytuje projektům
organizační i odborné zázemí. Projekty jsou
spolufinancované Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Projekt „Imunoanalýza v klinické praxi
– cyklus kurzů pro lékaře a odborné pracovníky ve výzkumu“ nabízí několik typů
kurzů, zaměřených na principy a klinické
aplikace imunoanalytických metod. Tyto
metody umožňují stanovit v lidském organismu stopová množství celé řady látek jako jsou
hormony, proteiny, protilátky a další a mají
široké uplatnění v mnoha odvětvích medicíny.
Jejich možnosti však nejsou ve výzkumu plně
využívány, a to by chtěl náš kurz změnit.
Druhý projekt, „Endokrinologie - multidisciplinární kurz pro lékaře a VŠ pracovníky ve

výzkumu“, formou kurzů s netradiční, komplexní náplní přibližuje poznatky z oboru
endokrinologie a jejich klinické využití. Na
jeho náplni se podílejí špičkoví odborníci
z Endokrinologického ústavu Praha a dalších
tuzemských pracovišť. Také v tomto kurzu
dojde na imunoanalytické metody, neboť hrají
v endokrinologii klíčovou roli.
Pilotní kurzy začínají již v letním semestru akademického roku 2009/2010 a obsahují
několik desítek vyučovacích hodin přednášek
a laboratorních praktik. Potěšil nás zájem
výzkumníků, kteří se nezalekli časové ani
odborné náročnosti a jsou odhodlaní se dále
vzdělávat.
Podrobné informace naleznete na webových
stránkách projektů: www.imunokurzy.cz a
www.endokurzy.cz.
RNDr. Marie Karlíková, Ph.D.
koordinátorka projektu „Imunoanalýza“
Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
koordinátor projektu „Endokrinologie“
Foto 1 – RNDr. Karlíková (sedící)
a RNDr. Vrzalová (přednášející)
Foto 2 – V popředí prof. Topolčan.

NEW YEAR…
Even though the founders provided for the representation of foreign
students, it is the responsibility of each of us to build our own bridge
between ourselves and the university.
We who have now been entrusted with the leadership of ISMAP, intend
to not only do our best to fulfill the original goals of our organization, but
to also encourage better cultural understanding between the diverse body
of foreign students and the people of the country in which we prepare
ourselves to become doctors. It is our hope that by fostering better understanding between individuals from different cultures we can help to create
a world without borders and open to peaceful co-existence.
To this end we call upon our entire community-faculty and staff, workers and friends to dedicate themselves to creating those beneficial ties
between foreign and domestic students. By leaning from one another,
and by working in harmony, we can improve the quality of our scientific
and academic work and further enhance the reputation and standing of
our University
José Francisco Pavão, 4th year medical student
Vice President –ISMAP

As the month of December
seemed to grow in length, so
did our desire to return home
to our families. December is
the month of Christmas, when
Christians all over the world
join with their families to celebrate the birth of Jesus, who
though born in a modest stable
far removed in time and space
from a modern maternity ward,
became a king, though not in
the world into which he had
been born. It was during this same month, in 2007, that through the
efforts and dedication of a group of former students, physicians today,
and senior students, International Student Medical Association in Plzen
- ISMAP had its own modest birth.
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SEMESTR NA UNIVERSITEIT ANTWERPEN V BELGII
Letní semestr 5.ročníku (2008/9) jsem jako
Erasmus student strávila na Vlámské univerzitě
v Antverpách v Belgii. LF Plzeň původně s touto univerzitou smlouvu ale neměla. Na internetu mě zaujala jejich nabídka nového anglického programu a když jsem dostala e-mail, ve
kterém souhlasili s mým přijetím, dodatečně se
na poslední chvíli bilaterální dohoda podepsala.
Díky získání nové meziuniverzitní smlouvy mě
nečekal ani žádný test nebo pohovor a já jsem
mohla začít balit.
Před začátkem semestru byl nabízen intenzivní kurz vlámštiny (pro Erasmus zdarma),
ale díky mým zkouškovým povinnostem
v Čechách jsem se ho nezúčastnila. Po příjezdu
do přístavního města diamantů nás všechny
Erasmus studenty na Orientation Day informovali o všech pravidlech univerzity a administrativních detailech přijetí na univerzitu i do země,
což si každý správný Belgičan patřičně užívá.
Kromě nezbytného zápisu zvlášť na univerzitu
a fakultu, informacích kde a jak se přihlásit do
knihovny, menzy, sportovních klubů apod., nám
pouštěli i barevnou demonstraci jak a do pytlů
jaké barvy se třídí v Belgii odpad! Od začátku
bylo jasné, že strávím pět měsíců v zemi byrokratických nadšenců. To se také později potvrdilo,
když jsme například chtěli podle české tradice
v předvečer 1. května upálit čarodějnici a byli
jsme vyděšenými kolegy posláni na hasičskou
stanici podepsat jakési prohlášení a vyzvednout
speciální barel, ve kterém jen a pouze je možné
oheň rozdělat!
Moje výuka probíhala na Drie Eiken campus na okraji Antverp, blízko nemocnice.
Absolvovala jsem tři kurzy – ENT (Ear, nose,
throat and MF surgery), System diseases a Child
and growth. Jako zubařka jsem si pak ve volném
čase domluvila i stáž na Stomatologické klinice UZA (Universitair Ziekenhuis Antwerpen).
Výuka v Belgii je spíše teoretická, jednotlivé
kurzy probíhají jako intenzivní přednáškové
bloky (každý den od 9 – 16.00), které kupodivu všichni poctivě a se zájmem navštěvují. Na
studijním si koupíte vytištěné přednášky a pak si
sednete a snažíte se celý šestihodinový maratón
se koncentrovat (hodinová přestávka na oběd je
ale ze zákona povinná!). Musím ale přiznat, že
jde spíš o interaktivní posezení ve stylu kolegy
dr.House a každý se zapojí například otázkou,
na kterou by se pacienta s takovými symptomy
zeptal, nebo pravděpodobnou diagnózou. Času
stráveného v nemocnici ale bohužel moc není
a ani ten není věnován konkrétním pacientům.

Jsou to semináře, kde jsme se na sobě navzájem
učili vyšetřovat nebo na modelech zkoušeli např.
koniotomii či tracheotomii (ENT). Proto jsem
byla ráda, že jsem mohla stážovat na zubní
klinice. Všechny běžné zubní výkony se v Belgii
striktně dělají v privátních ordinacích a v nemocnici se starají pouze o hospitalizované, jinak
celkově nemocné a zaměřují se na léčbu pacientů
s obstrukční SAS, Downovým syndromem, temporomandibulárními poruchami a na zubní výkony vyžadující celkovou anestézii… To bylo pro
mě rozhodně zajímavé a pestré! Každý den jsem
strávila s jiným doktorem – na sále, na zubním
oddělení ale i interních odděleních na konzultacích a také v patologické laboratoři. Belgičané
si potrpí na „společenskou část návštěvy“, takže
si s pacientem dlouze povídají o možnostech
ošetření a jeho přáních. Na jedné straně jsou
velmi úzkostliví při jednoduché extrakci na
ambulanci, kdy se pacient sterilně rouškuje,
doktor i sestra se sterilně myjí, oblékají sterilní rukavice, extrakční rána se vždy (!) šije a
každý pacient dostane gelový pytlík k ledování.
Na druhé straně potkáte na sále chirurga ve
venkovních botách, které v přístavním městě
nebývají zrovna suché!
Pokud by jste v Belgii potřebovali zubní
ošetření, raději si kupte zpáteční letenku do
Čech a nechte se ošetřit doma, to je levnější!
Například skloionomérní výplň Vás vyjde na
60 O, keramická korunka zhruba 700 O, fixní
ortodontická léčba 2000 O… Platy zubařů tomu
samozřejmě odpovídají.
Bydlela jsem na velmi pěkné a na tamější
poměry levné koleji blízko campusu a nemocnice, jako jediný zahraniční student. Vlastní
pokoj s internetem je samozřejmostí, velkou plně
vybavenou kuchyň s obývacím koutem a televizí
a koupelnu jsem sdílela s dalšími 3 studenty na
patře. Jako student jsem si výhodně mohla půjčit
kolo a tak cesta do centra trvala jen 30minut.
Počasí se ale střídá velmi často a tak pro intenzivní déšť a silný vítr občas přesto musíte použít
MHD a pak cesta trvala asi 45minut.
Volný čas byl zprvu organizován velmi
aktivní ESN (Erasmus Student Network),
která například hned na první týden semestru
připravila Ice Breaking Week (kdy jsme každý
den mohli prolamovat ledy na Beerbowlingu,
Quiz Night, Traffic Light Cocktail Party, Movie
Night, v bazénu, na výletech…), ale i v průběhu
semestru se jezdilo na výlety a jednou týdně
se všech asi 150 Erasmus studentů scházelo na
nějaké té party s výborným belgickým pivem.

V Belgii máte jednu jistotu – i když si pokaždé
objednáte jiné pivo, za půl roku je všechny stejně
neochutnáte! Byl čas i na cestování po celé
zemi (Brusel, Waterloo, Brugge, Gent, Oostende
…) a Holandsku (Amsterdam, Westkapelle…).
Antverpy leží na hranicích obou zemí, takže
vše je vlakem nebo autem dostupné do 2-3h.
Všichni jsme měli půjčená kola a kromě městské
dopravy jsme je využívali i na cyklistické výlety
do okolí podél kanálů (ve stylu „jednou šlápneš
a jedeš“).
Antverpy samotné jsou známé především
jako důležitý přístav (s vyhlášeným Red Light
distriktem), ale také je to centrum módy (celá
jedna čtvrť patří jen návrhářským salónům a
butikům), je zde největší židovská komunita
v Evropě (poměrně uzavřená ortodoxní skupina, oblékající tradiční pánské bílé punčochy se
střevíci, ohromné klobouky ze sobolí kůže, šátky
pro vdané ženy…) a s tím související i centrum
diamantového obchodu přímo v židovské čtvrti.
Je i velmi kulturním městem, takže někdy
nebylo snadné z akcí vybírat. Poslechli jsme
si Antwerpský filharmonický orchestr, chodili
do nespočetných jazzových klubů na koncerty,
do kina, zajímavých interaktivních muzeí, jednou týdně na volejbal, občas bruslit … Každá
fakulta má svůj klub a pořádají pro své studenty nejrůznější akce nebo závody. Tak jsem
například pro svůj klub mediků (Aesculapia)
běžela 24hodinový marathón vedený přes campus (ve smyslu štafety) a hrála turnaj v házené,
basketbalu a futsalu. Byli jsme velmi silný tým
a všechny tři turnaje jsme vyhráli!
I když jsem rozkládala ročník a předem
věděla, že zahraniční semestr do indexu nezapíšu
(protože zkoušky z daných předmětů jsem už
měla splněné), přínosné to jednoznačně bylo.
Navázání na českou výuku, jiný pohled a přístup,
možnost srovnání, to by bylo jistě zajímavé pro
každého studenta. Kromě toho se Belgie pro mě
stala impulsem k odhodlání pro další cestu a tak
jsem mohla nějaký čas pracovat ve Finsku jako
hygienistka.
Ráda bych za celý pobyt poděkovala speciálně
paní Mgr. Rybnerové ze zahraničního oddělení,
která se mnou velmi pružně a ochotně vyřídila
potřebnou administrativu před odjezdem během
měsíce! A doufám, že i letos se najde někdo,
komu se předměty anglického programu budou
hodit do studijního plánu a zažije podobně zajímavý a nezapomenutelný semestr s Belgičany
a lidmi z celého světa!
Petra Kudíková

STÁŽ V IZRAELI, V ZEMI, KDE JE VŠECHNO MOŽNÉ
– HAIFA, 1. 7. – 1. 8. 2009
které potkáte v Jeruzalémě ve čtvrti Mea Šearim (nikdy tam nechoďte
v krátkých rukávech nebo sukni) až po ty „normální“, které neodlišíte
od ostatních menšin.
Na letišti projdete bezpečnostní kontrolou. Je to další z mnoha, které
budete muset absolvovat na každém nádraží, větším supermarketu nebo
při příchodu do nemocnice. Bezpečnostní pravidla jsou přísná, vždy u sebe
noste ID a připravte se, ža batoh budete otevírat a zavírat několikrát
denně. Vojáky potkáte všude. Tříletý vojenský výcvik je povinný pro
všechny Židy a Drúzy (minoritní náboženství zejména severní části
země) bez ohledu na pohlaví . Členové některých jednotek mají povinnost být ozbrojeni 24 hodin denně. Výjimkou nejsou vojáci ve výcviku
„dojíždějící“ každý den ke své jednotce z domova. Všechny ranní vlaky
jsou nacpané k prasknutí a samopaly potkáte v kteroukoliv denní dobu.
Všechny důležité nápisy jsou psány hebrejsky, arabsky, azbukou a latinkou. Arabská a ruská minorita je početná a v každém městě najdete

Léto 2009 začalo zavánět posledními prázdninami. Po předchozí
zkušenosti s IFMSA, kdy jsem po skončení 3.ročníku odjela na měsíc do
Brazílie a celý měsíc byl neuvěřitelný, jsem se rozhodla ještě naposledy
zvednout hozenou rukavici a po boji s angličtinou dostala vytoužené
místo v Izraeli.
V Izraeli na vás dýchá zvláštní směsice historie a současnosti. Všechny
státní budovy jsou nové, ultramoderní . V momentě, kdy vystoupíte na
letišti Ben Gurion z letadla, dá se do vás zima ze stoprocentně funkční
klimatizace. Už v letadle poznáte, že letíte do Izraele, protože alespoň
jeden cestující bude mít vousy, na hlavě klobouk a u pasu se mu budou
houpat zvláštní provázky z jejich „tzitzit“. Děti budou běhat v uličkách
a letuška se zeptá, zda si přejete jídlo kosher. Říkáte si, jestli to tak
bude v celém Izraeli? Nebude. Neexistuje jednotný popis charakterizující klasického izraelce. Po všech peripetiích osudu je židovský národ
nesourodý. I samotných Židů existuje šest „druhů“ od ultraortodoxních,
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Jazykovou bariéru se většinou podařilo prolomit. Horší bylo psaní. O to
větším překvapením se stalo setkání s česky mluvící pacientkou, které se
za druhé světové války podařilo během deportace utéci před nacisty.
Zdravotnictví v Izraeli je na vysoké úrovni. Přihlédnete-li k okolnostem, není divu, že ve státním rozpočtu spolu s armádou zaujímá čelní
pozice. A tento fakt se odráží ve vybavení, terapeutických postupech
i standardech péče. Někdy se až zdálo, že technika a pokrok jsou stavěné
nad selský rozum a tam, kde si náš lékař poradí s horším vybavením,
se porucha automatického tlakoměru stala téměř nepřekonatelnou
překážkou. Nechci a nemůžu srovnávat české a tamní zdravotnictví. Každé má svoji pravdu. Svoji stáž jsem strávila pod vedením prof.
Krausze a po boku dr. Hershko, odborníka na prsní chirurgii a během
asistencí na sále si rozšířila znalosti praktické chirurgie i chirurgie plastické.
Až si zvyknete na horko, na fakt, že v pátek odpoledne přestává fungovat doprava kvůli šabatu spoje začínají jezdit až po sobotním západu
slunce, že pracovní týden začíná v neděli a končí v pátek dopoledne a že
se vyplatí si s sebou vždycky nosit láhev vody, naplánujte si výlet. Izrael
lze přejet od severu k jihu za jeden den. Ale nechte si čas. Během svých
výletů po Izraeli poznáte, že každé ze čtyř jeho moří je jiné, že nenajdete
dvě stejná místa . Jeďte do Jeruzaléma, do pouště, do hor, můžete dojet
až do Jordánska a skalního města Petra. Buďte opatrní, ale nebojte se. Je
to kouzelná země.
Nina Urbánková

její vlastní čtvrť. Výhodou
je ovládat alespoň azbuku. Ruské obchody bývají
levnější a navíc si alespoň
přečtete, co kupujete. Je
ovšem pravdou, že většina
vzdělaných obyvatel mluví
anglicky.
Tohle všechno jsem před
příletem do Izraele nevěděla.
Trochu jako Alenka v říši
divů jsem 1. července
nastoupila na oddělení všeobecné chirurgie nemocnice Rambam v Haifě. Na
oddělení nás bylo několik
stážistů z celého světa, místní studenti, „kolečkáři“,
stálí rezidenti a spousta
odborníků. Představte si
vizity. Nad lůžkem pacienta
se v několika jazycích dohadovalo pět profesorů a kolem stojící rezidenti posílali v dalších překladech průběh debaty internistům a ti zas nám.

JAK SE STUDOVALO PŘED PADESÁTI LETY (2)
Jak postupuje družstvo za útoku
V naší studentské mluvě byl plukovník Korýš
vůl jak lev. Už pouhý pohled na jeho plnoštíhlou
postavu napěchovanou do vojenské uniformy,
vyžadoval značnou dávku sebeovládání. Nebylo
radno dát se přitom do smíchu. Naši vojenští
učitelé na vysoké škole, jimž plukovník Korýš
velel, byli totiž všemocnými soudruhy mdlého
rozumu, kteří si rádi na nás studentech vylévali
své oprávněné pocity méněcennosti. A brzy
si našli mezi námi studenty své „oblíbence“.
Z nějakého neznámého důvodu si plukovník
Korýš oblíbil právě mne. A tak bylo zcela logické, že jsem velkou zkoušku z teorie vojenské
přípravy musel skládat přímo u něj. Položil
mi jedinou otázku: Jak postupuje družstvo za
útoku? V duchu jsem zajásal. To je přece jednoduché, vždyť jsme to cvičili do nekonečna
přímo v terénu. Začal jsem líčit, co zavelí velitel
družstva, kam pošle kulometčíka s nabíječem,
jak se rozvine rojnice, kam půjde první, druhý
a třetí střelec … Ne, přerušil mne strohý hlas
plukovníka. Zarazil jsem se a pak jsem začal
líčit další možnou variantu, kterou jsme také
několikrát procvičili. Znova mne přerušil hromový has plukovníka. Ne! Začal jsem si tedy
vymýšlet nejrůznější možné postupy, které mne
v té chvíli napadly. Mnohé z nich by byly mohly
jistě obohatit strategické plánování vojenských
štábů armád celého světa. Z plukovníkových
úst se však neustále ozývalo jenom ono úsečné
– ne! Nakonec jsem to vzdal. Pokrčil jsem
rameny. Plukovník odpověděl blahosklonně za
mne. „Směle!“ Podíval jsem se nechápavě a bezděky jsem se ohlédnul. Myslel jsem, že je snad
někdo u dveří a má směle vstoupit do místnosti.
„Družstvo za útoku postupuje směle!“ zopakoval plukovník a se škodolibým úsměškem mi
vepsal do indexu trojku. Ztratil jsem tím nárok
na prospěchové stipendium, z něhož jsem si
platil studium. Zůstal jsem celý semestr bez
peněz. Nerad používám hrubých výrazů, ale při
vzpomínce na plukovníka Korýše se mi vždycky
automatiky vybaví výraz „vůl jak lev“.
Třídní boj o Stalinův pomník
Nevím, jestli jste ten pražský pomník viděli
aspoň na obrázku. Tyčil se nad Vltavou na
Letenské pláni jako gigantické monstrum.
Vpředu v rozšafném postoji sám velký generalissimus a za jeho zády se tísnil dav jakýchsi
pomyslných vojáků a pracujících, o nichž Pražáci
tvrdili, že to jsou ti, co se už Stalinovi nevešli do
pr… Jiní považovali pomník za Stalinovu frontu

u řezníka na maso. Na stavbě toho monumentu
se pracovalo několik let. O jedněch prázdninách
nakomandovalo vedení univerzity několik ročníků
studentů jako „brigádu“ na výpomoc při stavbě.
Měli jsme se zároveň sbratřit s vedoucí složkou
komunistické společnosti, s dělnickou třídou.
Nikdy jsem neměl nic proti dělníkům. Vážil
jsem si jejich práce. A sám jsem se dobrovolně
zúčastňoval četných brigád na různých stavbách,
v železárnách a u vysokých pecí, jednak abych
poznal jejich těžkou práci, jednak abych si přivydělal na studium. Ale to sbratřování dělníků
a studentů na stavbě Stalinova pomníku se
nějak nedařilo. V očích těch dělňasů jsme byli
lenošnými příživníky, kteří si užívají na úkor
pracujících. Dávali nám všemožně najevo, že
v nás vidí třídní nepřítele, tak jak jim to vtloukali do hlav jejich straničtí ideologové. Nemělo
smyslu s nimi diskutovat. Mnozí z nich se chovali
vůči nám vyloženě agresivně. Zvlášť v tom vynikal vedoucí naší pracovní party. Byl to hrubec a
balvan, který nevynechal žádnou příležitost, aby
nás nějakým způsobem sekýroval. Při jednom
obědě v jídelním baráku do mě schválně hrubě
vrazil a celého mne polil horkou polévkou.
To neměl dělat. Byl jsem tehdy vznětlivý a
nerozvážný mladík a tak jsem si taky nechal nalít
plný talíř polévky, šel jsem k jeho stolu a taky
jsem ho celého polil. To jsem zase neměl dělat
já. Měl jsem si napřed pořádně prohlédnout
jeho býčí šíji a medvědí pracky. Zařval jako tur,
potom mě chytil za krk, přitisknul mě ke zdi
a začal mě škrtit. Když ho ode mne odtrhli, strhla
se bitka, za jakou by se jistě nemuseli stydět ani
v žádné valašské dědině. Měl jsem pohmožděný
hrtan a asi čtrnáct dní jsem nemohl mluvit.
Výsledek byl však docela potěšující. Vedení
univerzity odvolalo okamžitě všechny studenty
z brigády a dělnická třída si dostavěla pomník
sama. Zbourali ho však už za několik málo let,
když moudrá strana došla k oficielnímu názoru,
který zastávali normální lidi už dávno, že totiž
Stalin byl padouch a vyvrhel a jako takový si
žádný pomník nezasloužil.
Kukaččí vejce a genetika
Kluci, nikdy jsem si nemyslel, že studium je
taková dřina. V přípravce nám říkali, že to je ulejvárna, ale já vidím, že na to nestačím. Pomůžete
mi? Pomohli jsme mu. Učili jsme se s ním,
doplnili jsme jeho mezery v matematice a snažili
jsme se mu vštípit zásady logického myšlení.
Fanouš byl inteligentní kluk a tak nakonec celé
vysokoškolské studium zvládnul a to jako jediný
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ze všech adékařů, kteří s námi začali studovat. Ádékaři byli absolventi dělnických kurzů,
mladí dělníci, kteří neměli maturitu, ale které
po jakémsi krátkém přípravném kurzu vyslala
komunistická strana na studium. Jak nám později
Fanouš prozradil, říkali jim v přípravce, že ti
maturanti na vysokých školách jsou zhýčkaní
synáčkové a dcerušky z buržoazních rodin a že
jsou to ulejváci. A že je na čase, aby na vysoké
školy přišly dělnické kádry a ukázaly co je to
pořádná práce a poctivé studium. A především,
aby konečně zbavily vysoké školy konzervativního myšlení a aby se na nich začala vyučovat
pokroková věda v duchu marxismu-leninismu.
Skoro všichni ádekáři však hned v prvních
semestrech odpadli. Na studium prostě nestačili.
Houževnatý Fanouš byl čestnou výjimkou.
Strana mu dala za úkol studovat na biologické
fakultě a specializovat se na genetiku. Genetika
se totiž stala významným bitevním polem komunistické ideologie. Všeobecně platné a celým
vědeckým světem uznávané zákony dědičnosti,
jak je objevil Mendel a po něm upřesnil Morgan,
byly trnem v oku komunistické ideologii. Ta se
snažila za každou cenu dokázat, že tyto zákony
neplatí. A v Sovětském svazu se našli podvodníci, kteří neváhali falšovat vědecké výsledky
a vydávat za tu jedině správnou vědu nehorázné
nesmysly. Je skoro neuvěřitelné, že se ruské
učebnice těch podvodníků překládaly do češtiny
a nikdo z českých vědců si nedovolil poukázat
na to, jaké jsou to nesmysly. Přitom muselo být
každému napůl vzdělanému člověku jasné, že
když například z rozsochy dubu vyrazí kmínek
břízy, že tam prostě vzklíčilo březové semínko,
které tam zavál vítr. Nebo když mezi klasy žita
se na poli objeví klas pšenice, že se tam nějakým
nedopatřením muselo zatoulat pšeničné zrno.
Pro vedoucího sovětského genetika to byl důkaz
toho, jak vznikají nové druhy. Podpíral tím marxistickou filozofickou poučku, že kvantita se mění
v kvalitu a vývoj se děje skokem. Korunu tomu
všemu nasadil, když jako příklad vzniku nového
druhu uváděl kukačku, protože ta se vždycky
vylíhne v hnízdě cizích ptáků a ne v kukaččím
hnízdě!!! Ale vraťme se od kukačky k Fanoušovi.
Ten po skončení fakulty odjel studovat na tři
roky do Moskvy. Když se vrátil, označil v úzkém
přátelském kruhu vedoucí sovětské genetiky
za podvodníky. Sám se pak stal vynikajícím
genetikem – v konzervativním duchu Mendla
a Morgana!
Prof. RNDr. Milan Klíma, CSc.

ŽENSKÝ A MUŽSKÝ MOZEK
Donedávna se soudilo, že rozdíl mezi mozkem ženy a muže je způsoben
pohlavními hormony. Ukázalo se však, že za embryonálního vývoje se
mozek muže utváří jinak než mozek ženy dlouho před tím, než se pohlavní
hormony začnou tvořit a uvolňovat. Zobrazovací metody mozku ukázaly,
že některé části frontální a limbické kůry jsou relativně větší u ženy, muži
zase mají větší část parietální kůry a amygdalu.
Z funkčního hlediska se tyto rozdíly projevují především tak, že ženy
mají lepší schopnosti verbální komunikace a muži mají lepší prostorovou
orientaci. Preference „chlapeckých“ hraček (např. autíček) u chlapců
a dívčích (např. panenek) u děvčat je vrozená a není následkem tlaku
sociálního prostředí.
Pokud jde o význam neurotransmiterových systémů, lze se domnívat,
že žena je více závislá na dokonalé funkci serotoninové neurotransmise,
zatímco muž je více závislý na neurotransmisi dopaminergní. S tím souvisí synergismus estrogenu se serotoninem a dopaminu s testosteronem.
V důsledku toho dochází pravděpodobně k vyšší prevalenci depresivních
a úzkostných poruch u žen než u mužů a k rozdílnému působení serotoninergních a noradrenergních antidepresiv.
Výrazné jsou pohlavní rozdíly v reaktivitě na stres. Zatímco žena lépe
toleruje chronický stres, muž lépe toleruje stres akutní. Chování ženy
je spíše determinováno snahou po dosažení odměny, chování muže
vyhýbáním se trestu.
Neurofyziologický a psychofarmatický výzkum, který nepřihlíží k pohlavním rozdílům zachycuje jen část reality a může činit mylné závěry.
Jaký je význam pohlavních hormonů?
Ještě přibližně před 10 lety se neuvažovalo o tom, že se mužský mozek
liší od ženského jinak než velikostí, která souvisela s rozdílnou velikostí
hlavy. Rozdíly v chování mužů a žen se vysvětlovaly především vlivem
pohlavních hormonů. Také příčiny občas nalézaných rozdílů v účinku
psychofarmak u mužů a žen se hledaly jen v jejich interakci s pohlavními
hormony.
Před roky však E.Vilain a I. Reisert prokázali, že během nitroděložního
vývoje se mozek vyvíjí a organizuje jinak u muže a jinak u ženy daleko
dříve, než se začnou syntetizovat a uvolňovat pohlavní hormony. Je jasné,
že rozdíly jsou dány geneticky. Geneticky je determinován delší život žen
než mužů. Délka telomer na konci chromozomů určuje, kolikrát je buňka
schopna se dělit. Telomery se zkracují o 27 bází za rok a zkracování je
rychlejší u kuřáků. Muži mají kratší telomery než ženy a rozdíl přesně
koreluje s přibližně 7 lety života, o které ženy žijí déle.
Uznání primární role genetického vlivu za vývoje neznamená, že „koupel“ neuronů v roztoku estrogenů a progesteronu na jedné a v roztoku
testosteronu na druhé straně má jen nevelký vliv na další vývoj a funkcí
mozku od chvíle, kdy se tyto hormony začnou tvořit a vylučovat.
Lateralizace mozku a stupeň dominance jedné z hemisfér spojená
s volumometrickými rozdíly mezi hemisférami závisí na koncentraci testosteronu in utero. Vysoká koncentrace testosteronu brzdí růst dominantní
levé hemisféry, což vede k tomu, že pravá hemisféra se může více vyvíjet.
Muž je pak velmi nadaný, zvláště pokud jde o schopnosti prostorové orientace, vyniká v matematice a hudbě. S touto teorií pravděpodobně souvisí
nález, že velmi nadaní chlapci s IQ vyšším než 130 nemají tak vysokou
koncentraci salivárního testosteronu jako chlapci s IQ mezi 70-130 a jsou
méně často levorucí.
Anatomie a histologie mozku
Nalézání anatomických a funkčních rozdílů mezi mozkem ženy a mozkem muže usnadnilo zavedení moderních zobrazovacích metod, především
PET a fMRI. Měření objemu různých částí mozku, např. frontální kůry,
kterou pokládáme za sídlo vyšších kognitivních funkcí, ukázalo, že určité
její části jsou větší u žen než u mužů, podobně jako některé části limbické
kůry, které regulují afektivní reaktivitu. Muži mají zase větší parietální
kůru, která je zodpovědná za prostorovou orientaci. U mužů je také
větší amygdala, která zprostředkovává reakce na podněty, které mohou
být signálem ohrožení. Rozdíly, o kterých je řeč, jsou relativní, týkají se
velikosti zmíněných struktur ve vztahu k velikosti celého mozku.
Hippokampus je strukturou mozku, která je větší u žen než u mužů.
Muži se v prostoru orientují podle odhadu vzdáleností, zatímco ženy se
orientují podle určitých objektů, které se v prostředí nacházejí.
Pohlavní rozdíly morfologie mozku byly zjištěny také u schizofrenie.
Ženy mají nižší poměr mezi velikostí orbitofrontálního kortexu a amygdalou než muži. Jestliže orbitofrontální kůra reguluje emoce a amygdala
emoční reakce produkuje, měly by ženy trpící schizofrenií hůře kontrolovat
své afektivní reakce než muži. Mohlo by se to projevovat vyšším počtem
příznaků vázaných na afektivitu u nemocných žen ve srovnání s muži.
Interakce s vlivy prostředí
Rozdíly ve velikosti částí mozku jsou ve vztahu k jejich důležitosti pro
jedince, ať už jde o člověka nebo jiného živočicha. Tak např. pro primáty je
důležitější zrak než čich, zatímco pro potkana je to naopak. S tím souvisí
skutečnost, že primáti mají větší struktury sloužící zraku, zatímco potkani

mají větší struktury sloužící čichu. Můžeme se ptát, zda se předkové psů
dostali do prostředí, kde byla důležitá prostorová orientace, a proto jim
více narostly na zrak vázané části mozku, podobně jako člověku narostou svaly, když cvičí, nebo zda si tito předkové psů vybrali toto prostředí
- a přežili v něm - protože měli anatomicky dobrou zrakovou výbavu
svých mozků. O něčem podobném můžeme uvažovat v případě potkanů
a čichového mozku. Nejzajímavější jsou ovšem tyto úvahy v případě
vysvětlování rozdílů mezi mozkem ženy a muže. Jisté je, že mozek muže
pracuje jinak než mozek ženy.
Rozdíly jsou už na buněčné úrovni. Ženy mají vyšší denzitu neuronů
v části temporální kůry zajišťující vnímání a rozumění řeči, tedy ve
Wernickeově centru. Odtud mají ženy daleko víc spojů do ostatních částí
mozku, především do prefrontálního laloku i do druhé hemisféry. Soudí se,
že s tím souvisí jejich schopnost lépe se vyznat v interpersonálních vztazích.
Ženy si také lépe mezi sebou rozumějí ve společnosti, kde mohou mluvit
více méně všechny najednou, zatímco muži se za takových okolností cítí
ztraceni.
Na vzniku těchto anatomických rozdílů se beze sporu podílejí hormony. Dosvědčuje to skutečnost, že mozkové struktury, které jsou nejvíce
pohlavně diferencované, mají už při vývoji nejvyšší počet receptorů pro
tyto hormony. Poněvadž vztah mezi denzitou těchto receptorů a velikostí
anatomických rozdílů platí už o plodech in utero, jsou tyto rozdíly sotva
následkem působení sociokulturních vlivů v průběhu puberty.
Také preference panenek u děvčátek a míčů nebo autíček u chlapců má
své prenatální kořeny. Svědčí pro to pokusy u primátů. Samečci šimpanze
se zajímají o hračky s kolečky, samičky o hračky podobné panenkám.
U primátů mohl k těmto rozdílům sotva vést sociální tlak prosazující se v lidské kultuře. Mužské - nebo samčí hračky - mohou vychovávat zručnosti
sloužící prostorové orientaci potřebné při lovu a vyhledávání partnerky,
zatímco samičí hračky připravují k roli matky. Mohou-li si batolata na televizní obrazovce televizoru vybrat mezi pozorováním lidských tváří nebo
automobilů, dávají chlapci přednost automobilům, děvčátka tvářím.
Stres
Stres indukuje vyšší sekreci kortikosteronu u samic potkana než
u samců. Chronické podávání estrogenu samicím potkana poruší negativní
zpětnou vazbu sekrece kortikosteronu a vede tedy k podobné situaci,
jakou vidíme u depresivních nemocných, kteří mají pozitivní dexametazonový test. Stresové situace jsou regulovány amygdalou. Rozdíly mezi
muži a ženami v těchto reakcích souvisí s tím, že mužská amygdala je
nejen větší než ženská, ale její neurony mají daleko bohatší spoje jak mezi
sebou, tak s jinými částmi mozku. Pohlavní rozdíly v reakci na akutní stres
vypadají jinak u chronického stresu. Zde se zdá, že se samice dovedou
s tímto druhem stresu vyrovnávat lépe než samci. Potkaní samci byli
vystaveni chronickému stresu omezením veškerého pohybu po dobu 6
hodin. Neurony jejich hippokampu jsou zranitelnější na působení toxinů
než neurony hippokampu samic vystavených stejnému druhu chronického
stresu. Lze se domnívat, že samičí neurony jsou v tomto případě chráněny
estrogeny.
Dopamin
Dopamin je odbouráván dopamin-beta-hydroxylázou (DBH). Gen
pro tento enzym podléhá polymorfismu. Nositelé jeho méně funkční
alely, kteří se léčí pro závislost na kokainu, jsou citlivější na kokain a na
abstinenci vyvolanou disulfiramem. Disulfiram inhibuje DBH a léčí se jím
nejen alkoholismus, ale i jiné závislosti.
Nejvyšší aktivita DBH se nachází u pět dní starých a pak u 35 dní starých
potkanů. Hypoxický stres vyvolal výrazný pokles její aktivity, který byl tím
vyšší, čím závažnější byla hypoxie. U 21 dní starých potkanů je aktivita
DBH nízká a hypoxický stres ji dále nesníží. U samic je aktivita DBH
vyšší než u samců od 5. dne po narození až do dospělosti. Stres navozený
nutriční deprivací vede u samic k daleko vyššímu poklesu DBH aktivity
než u samců. S věkem se mění aktivita DBH i u lidí. U zdravých roste
aktivita od 3 let do 9 let věku, pak poněkud do 21 let klesá. U nemocných
depresivní poruchou klesá aktivita DBH přibližně na třetinu.
Serotonin, depresivní porucha a její léčba
Depresivní poruchou trpí ženy přibližně dvakrát častěji než muži.
Kendler et al. (2000) vidí jednu z příčin v tom, že jsou vystaveny větší
stresové zátěži než muži, pravděpodobnější však je skutečnost, že při
zvládání stresu používají jiný kognitivní styl.
Depresivní porucha mění mužský mozek jinak než ženský. U muže se
zmenší levé cingulum inferior anterior o 23 %, zatímco u žen jen o 11 %.
U žen se o 23 % zmenší pravá a o 15 % levá amygdala, zatímco u mužů se
její objem nezmění.
Významný vztah k léčbě psychofarmaky má zjištění Mirko Diksice,
který našel při zobrazení PET o 52% vyšší produkci serotoninu u mužů
než u žen. Serotonin vzniká z tryptofanu působením enzymu tryptofanhydroxylázy. Estrogeny zvyšují expresi genu pro tento enzym a snižují
expresi genu pro serotoninový transportér a také pro monoaminooidázu A
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a B. Mohou tedy zvyšovat syntézu serotoninu a v synapsi působí podobně
jako antidepresiva.
Vzhledem k agonismu v účinku estrogenu a serotoninu není překvapující,
že nejčastěji se vidí pohlavní rozdíly v účinku SSRI, které v některých
studiích byly účinnější u žen než u mužů, při čemž je tento rozdíl výraznější
při srovnáních s imipraminem, v jehož účinku se uplatňuje také inhibice
zpětného vychytávání noradrenalinu. O pozitivním přínosu estrogenů při
terapeutickém účinku SSRI svědčí také skutečnost, že SSRI jsou málo
účinné u postmenopauzálních žen a že jejich terapeutický účinek lze zvýšit
hormonální substitucí. Pro pozitivní interakci mezi serotoninem a estrogeny svědčí i větší terapeutický účinek IMAO u žen.
Závěr
Kdykoliv se ptáme, zda nějaký znak odlišuje nemocné od zdravých, měli
bychom zpracovat zvlášť výsledky pro muže a pro ženy a přihlížet k věku.
U postmenopauzálních žen bychom měli přihlédnout k tomu, zda užívaly
hormonální substituci. Samozřejmé by to mělo být při hodnocení účinku
psychofarmak.
Bezpohlavní neurofyziologie, bezpohlavní medicína a bezpohlavní
farmakoterapie zachycují jen část reality a ve svých důsledcích mohou
omezovat naše diagnostické a terapeutické možnosti. Prehistorická žena

udržovala oheň v jeskyni a starala se o děti, zatímco muž odcházel na
lov. V úzkostech mohla čekat, zda se muž vrátí. Aby tuto roli zvládala,
potřebovala dobré serotoninové neurotransmise. Serotonin hraje proto
u ženy dominantní úlohu. Jeho dostatečná koncentrace zajišťuje duševní
vyrovnanost a spokojenost ženy. Estrogeny podporují serotoninergní
funkce. Pro prehistorického muže hrál dominantní roli dopamin, který
zajišťoval jeho ostražitost, rychlou reaktivitu v ohrožení, asertivitu a agresivitu při lovu a při kompetici o ženy. Dopaminové neurotransmise se
opírají o testosteron. Vyšší koncentrace dopaminu v okruzích odměny činí
muže - na rozdíl od ženy - odolnějším k závislosti na drogách.
Dominantní role serotoninu u ženy souvisí s tím, že její chování je spíše
determinováno snahou o dosažení odměny. Dominantní role dopaminu
u muže vede k tomu, že jeho chování je spíše determinováno vyhýbáním
se trestu.
Jestliže tato hypotéza platí, měla by být drogová závislost u ženy
udržována spíše bažením po odměně, u muže strachem z příznaků
z odnětí.
Písemnictví: Vinař O.: Psychiatrie, r. 10, 2006, Supplementum 2
Soňa Kostrbatá
Práce vznikla v rámci výuky předmětu psychiatrie v 5. ročníku.

10. ŘÍJEN – SVĚTOVÝ DEN HOSPICŮ,
SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ, ZDISLAVA Z LEMBERKA
Na 10 říjen připadá Světový den hospicové a paliativní péče. V celém světě proběhlo
okolo tisíce akcí v osmdesáti zemích. Řadu
akcí kulturního a společenského charakteru
pořádají i české hospice. Jejich prvořadým
posláním je poskytovat komplexní a na kvalitu
života zaměřenou péči nemocným, kteří trpí
nevyléčitelnou, převážně onkologickou chorobou v jejím pokročilém nebo terminálním stadiu. V Plzeňském kraji je jediným zařízením
tohoto druhu Hospic sv. Lazara v Plzni.
Původ slova hospic je ze středověku a
označuje útulek pro unavené poutníky. První
hospice, otevřené nevyléčitelně nemocným a
často i v boji raněným zakládali křižáci v 11.
století. V hospici se poutníkům obvykle dostalo
tělesné úlevy, dostali najíst, byli jim ošetřeny
putováním unavené a poraněné nohy, dostali léky, dostalo se jim i pomoci duchovní a
zcela jistě prožívali radost i z toho, že veškerá
péče byla věnována jen jejich osobě. Hospice
postupem doby zanikaly, ale myšlenka jistého
útočiště pro potřebné nikoliv. K výraznému
rozvoji hospicového hnutí dochází až v našem
století. Signálem k rozvoji hospiců, jejichž
počet se zejména v Anglii a v USA odhaduje
na dva tisíce, bylo úsilí spjaté s dílem Cecilie
Saundersové (Dame Cicely Mary Saunders,
1918-2005), která v r. 1967 založila Hospic sv.
Kryštofa (St. Christopher Hospice) v Jižním
Londýně v Anglii.
Hospic poskytuje především péči zaměřenou
na úlevu zejména od bolesti, kterou postupující nemoc přináší, na rozdíl od standardní
lékařské (kurativní) péče zaměřené na léčbu
nemoci. V principu to znamená, že před tím, než
se těžce nemocný člověk dostane do hospice,
byly vyčerpány všechny ostatní možnosti léčby
základního onemocnění. Hospic je určen pro
terminálně nemocné. Neslibuje uzdravení, ale
také nebere naději. Neslibuje vyléčení, slibuje
léčitelnost.
Cílem hospicové péče, velmi jednoduše
řečeno, je zabezpečení toho, aby člověk netrpěl
a ve chvílích posledních nebyl sám. Hospic
není rozhodně vhodný pro každého nemocného
a nikdo pacienta nemůže do hospice přeložit
bez jeho vlastního souhlasu. Hospic není domov
důchodců ani léčebna dlouhodobě nemocných,
není to nemocnice ani rehabilitační ústav. Není
určen k dlouhodobému nebo dokonce trvalému
pobytu, protože všechno, co nabízí, je možné za

vhodných podmínek poskytnout nemocnému
i doma - pak mluvíme o „domácí hospicové
péči“. Někteří nemocní do hospice přicházejí,
protože se doma nedaří zvládnout bolest či
jiné nepříjemné příznaky choroby. Někdy pak
stačí během krátké doby upravit a nastavit
léčbu bolesti a nemocný se může vrátit zpět do
domácího ošetřování. Možnosti moderní medicíny nejsou sice neomezené, jsou však mnohem
větší než byly před několika lety. Nemůžeme-li
některé nemoci vyléčit, jsme prakticky vždy
schopni pacienta zbavit nesnesitelných bolestí
a dalších příznaků, a to samo o sobě není málo.
Většina pokojů je jednolůžkových s přistýlkou
pro příbuzné. Ideální je, když se v hospici s nemocným ubytuje někdo z jeho blízkých. Není-li
to možné, měli by přicházet na návštěvu co
nejčastěji. Doba návštěv není nikterak omezena.
Priorita potřeb pacienta se v průběhu choroby mění, proto je zapotřebí vysoké odbornosti personálu, vytvoření ovzduší empatie, úcty,
porozumění a citlivý přístup k nemocnému.
Práce sester je v tomto procesu nezastupitelná. Přijetím pacienta do hospice je režim dne
přizpůsoben potřebám nemocného. Veškeré
činnosti jsou prováděny v čase, který si nemocný sám určí, tzn. čas jídla, spánku, odpočinku,
aktivity apod. Je respektováno jeho přání, jeho
tělesný i psychický stav, ošetřující personál se
přizpůsobuje.
Uvědomujeme si, že každý člověk je jiný.
Cílem péče v hospici je pomoci nejen nemocnému, ale i jeho rodině.
(r)

Svatá Anežka česká

(1211-1282)
Jako deváté dítě českého krále Přemysla
Otakara I. a královny Konstancie, dcery uherského krále Bély III., byla již den po porodu
pokřtěna jménem Agnes, česky Anežka. Jméno
je odvozeno z řeckého „hagné“, s významem
„čistá“, „neposkvrněná“. Již od tří let věku, jak
bývalo ve středověku zvykem, byla ve státním
zájmu několikrát po sobě zasnubována. Aby se
přiučila dvorským mravům, byla již jako dítě
se svojí starší sestrou Annou poslána do cisterciáckého kláštera v polské Třebnici, po návratu
strávila dva roky v premonstrátském klášteře
v Doksanech u Litoměřic.
Díky zasnoubení s Jindřichem, synem císaře
Fridricha II., byla Anežka poslána do Vídně ke
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dvoru rakouského vévody Leopolda VI. Ten
však Fridrichovi II. jako nevěstu pro jeho syna
podstrčil svou vlastní dceru Markétu, a ač mladý
Jindřich proti tomu protestoval, nebylo mu to
nic platné. Anežka se po šestiletém pobytu ve
Vídni vrátila do Prahy a byla opět volná. K jejím
nápadníkům patřil mj. anglický král Jindřich
III.Plantagenet a dokonce sám ovdovělý císař
Fridrich II.
Není divu, že mladé dívce se takové praktiky
zcela zprotivily. Když v r. 1230 zemřel její otec,
ujal se vlády Eliščin bratr Václav I. Ten znal její
sklony ke klášternímu životu a vyhověl jejímu
přání přidělit jí pozemky na území Starého
Města poblíž Vltavy k výstavbě nového kláštera.
Současně byl založen i špitál sv. Františka z Assisi, k němuž patřil kostel sv. Petra.
Po prvních pěti řádových sestrách, které do
kláštera přišly z Tridentu, do klášterní řehole
vstoupila i Anežka spolu s dalšími sedmi dívkami
ze šlechtických rodin. Její vstup do kláštera byl
prvořadou společenskou událostí – šlo o první
královskou dceru, která vstoupila do chudého
řádu sv. Kláry. Slavnosti bylo vedle královského
bratra Václava I. s chotí přítomno sedm biskupů
a veškerá šlechtická honorace.
Anežka se po složení slibu v r. 1234stala z rozhodnutí papeže Řehoře abatyší kláštera. Tento

úřad vykonávala pokorně, laskavě a moudře, ač
se tohoto označení zřekla a nechávala se titulovat jen jako „soror maior“, tedy starší sestra.
Podle dobových svědectví, „stále překypovala
dobročinnou láskou ke všem, kdo se k ní utíkali
s prosbou o pomoc Boží i lidskou“. Dokázala
smiřovat rodinné napětí mezi přemyslovskými
vladaři i případná napětí mezi přemyslovskými
vladaři a římskými papeži.
Rozvíjel se i špitál, který rozhodnutím papeže
Řehoře IX. získal samostatný řád s řeholí sv.
Augustina. Papež věnoval špitál jedinému českému mužskému řádu – křižovníkům s červenou
hvězdou. Anežka zažila porážku českých vojsk
v bitvě na Moravském poli, při níž zahynul její
synovec král Přemysl Otakar II. Zažila i čtyři
roky panování Oty Braniborského, poručníka
nedospělého následníka trůnu Václava II., kdy
se klášter stal útočištěm žen z královské rodiny.
Tehdy také zemi postihnul hladomor, během
něhož Anežka v r. 1282 zemřela.
Svaté Anežce se připisují mnohé zázraky.
Mezi ně patří i uzdravení malého kralevice
Václava, pozdějšího císaře Karla IV, i vyslyšení
proseb k Anežce z úst Elišky Přemyslovny při
jednom z jejích těžkých porodů. Právě Eliška
Přemyslovna v r. 1328 požádala papežskou
stolici o kanonizaci Elišky. K té došlo 28.11.1874
za papeže Pia IX. Elišku svatořečil papež Jan
Pavel II. v předvečer „sametové revoluce“ 12.
listopadu 1989.

V současnosti jsme svědky úsilí o nalezení
hrobu svaté Anežky. Jedním z důvodů, proč
došlo k průtahům s její kanonizací, byla absence
jejích ostatků. O jejich osudu panují někdy
rozporuplné informace. Vzhledem k záplavám,
které postihovaly klášter včetně Anežčina
hrobu byly její ostatky vyjmuty a přeneseny do
dřevěné skříňky údajně v r. 1322. Za husitských
bouří prchající sestry vzaly truhličku nejspíše
s sebou. Jejich asylem se mohl stát klášter
dominikánek u sv. Anny na Starém Městě, který
zůstal za husitské éry nedotčen, snad proto, že se
zde nacházela Žižkova sestra. Jeden autentický
díl kosterních ostatků však zůstal zachován. V r.
1576 jej dovezla do Španělska vdova po císaři
Maxmiliánu II. Marie. Jedná se o dolní čelist
s autentickým nápisem „Os Venerabilis Agnetze
a Praga“. Tento jediný ostatek nakonec skončil
v madridském Escorialu. Z něj jediný a poslední
zub získali křižovníci s červenou hvězdou ve
Vídni. Malý díl z dolní čelisti světice získala po
prosbě kardinála Tomáška svatovítská kapitula
v Praze.

Zdislava z Lemberka

(1215(-1220)-1252)
Narodila se na šlechtickém sídle v moravském
Křižanově, otec Přibyslav byl brněnským purkrabím, matka Sibyla pocházela ze Sicílie.
Provdala se za rytíře Havla Markvartice, pána
z Jablonného a na Lemberku. Ten byl jedním

z královských důvěrníků, v r. 1265 dosáhl hodnosti nejvyššího číšníka Českého království.
Pomáhal Zdislavě po vzoru svaté Anežky
zakládat v Jablonném špitál a kláštery a chrámy
v Jablonném a v Turnově.
Havel se Zdislavou měli čtyři děti, nejstarší
Havel (junior) se stal ve dvanácti létech jedním z pážat na Pražském hradě. Zdislava se ve
špitálu starala o nemocné, pečovala o pocestné
a chudé. Stala se sama terciářkou dominikánů.
Ač chatrného zdraví pomáhala i o nocích budovat stavby, které zakládala. Její pečovatelské
úspěchy dokládá zpráva, že „pět mrtvých ona
vzkřísila, mnoho slepých prosvětlila, malomocných očistila, chromých a mnoho jiných uzdravila a nad jinými pracnými velikou pomoc měla“.
Úryvek z románu Aleny Vrbové „V erbu
lvice“, v němž je Zdislava z Lemberka hlavní
postavou, jsme přinesli v minulém čísle Facultas
nostra (84-85/2009, s.25). Paní Zdislava zemřela
v mladém věku nejspíše na úbytě, jak se tehdy
říkalo tuberkulóze.
Při antropologickém zkoumání jejích
kosterních ostatků vyšlo najevo, že byla
přibližně 160 cm vysoká a dožila se věku 3035 let. Po výzkumu byly ostatky opět uloženy
v chrámu sv. Vavřince v Jablonnném, lebka pak
v opraveném barokním relikviáři v postranním
oltáři. Zdislava z Lemberka byla kanonizována
v r. 1995 papežem Janem Pavlem II. při jeho
návštěvě Olomouce.
(jn)

O ČEM SE MLUVÍ: JAK JE TO S PARALENEM?
Asi málokterý lék je tak rozšířen v populaci jako paracetamol a jeho
lékové formy, u nás Paralen a Panadol. Není na něj třeba lékařského
předpisu, a tak také patří k nejčastěji samoléčitelsky ordinovaným
preparátům. Koncem října loňského roku proběhly tiskem zprávy, které
k tomuto léku upnuly pozornost nejen laické, ale i odborné veřejnosti.
Oč tehdy šlo? Týmu výzkumníků okolo prof. MUDr. Romana Prymuly
ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové se podařil zajímavý objev. Při
porovnávání vlivu preventivního podávání paracetamolu na tělesnou
teplotu očkovaných dětí výzkumníci sice zjistili, že po jeho podání méně
dětí trpělo po očkování zvýšenou teplotou, jako vedlejší účinek však bylo
zjištěno, že hladiny protilátek u těchto dětí byly zhruba o třetinu nižší,
než u kontrolní skupiny, která paracetamol nedostávala. Z výsledků tedy
vyplynulo, že není správné podávat před očkováním dětem profylakticky
léky, obsahující paracetamol. Navíc se potvrdilo, že horečka nepřesahující
rozumnou míru 38,5-39 stupňů má i pozitivní efekt. Při dalších měřeních
se ukázalo, že paracetamol má tlumivý vliv na tvorbu protilátek u všech
druhů očkování s výjimkou dětské obrny.
S dotazem na zhodnocení, o jak významný objev se jedná, jsme se
obrátili na prim. MUDr. Janu Táborskou, Ph.D.:
„Práce, zabývající se uvedenou problematikou, jsou v literatuře zcela
ojedinělé. O vlivu acetaminofenu (synonymum pro paracetamol) na
postvakcinační imunitu jsou zmínky v literatuře z konce 80. let 20.
století. Nepříznivé ovlivnění tvorby protilátek profylaktickým podáním
paracetamolu po očkování DTP vakcínou (diftérie, tetanus, pertusse)
nebylo tehdy prokázáno, z práce nevyznělo ani doporučení podávat
profylakticky acetaminofen ve snaze ovlivnit febrilní reakci. V 90. letech
se sledovala i tvorba protilátek po očkování proti chřipce při podání
paracetamolu u starých osob. Jakékoliv změny v imunitní odpovědi
nebyly pozorovány. V roce 2007 byla publikována práce kanadských
autorů o vlivu acetaminofenu a ibuprofenu na výskyt nežádoucích reakcí
spojených s očkováním. Tyto reakce byly příznivě ovlivněny podáním
jednoho i druhého preparátu a byly doporučeny profylakticky zejména u
dětí s vysokým rizikem rozvoje křečí při teplotě. Vliv na tvorbu protilátek
sledován nebyl. Ve všech uvedených případech se jednalo o očkování proti
diftérii, pertussi a tetanu.
Cílem recentně publikované práce prof. MUDr. Prymuly v časopise
Lancet bylo zjistit jak ovlivní profylakticky podaný paracetamol vedlejší
účinky očkování. Celkem bylo hodnoceno 459 zdravých kojenců, u nichž
proběhlo podání hexavalentní vakcíny (diftérie, tetanus, pertusse, Haemophilus influenzae typ b, hepatitis B, polio) současně s vakcínou proti

pneumokokovým infekcím a orální rotavirovou vakcínou. Po každé očkovací dávce bylo sledováno procento vedlejších účinků ve skupině dětí, které
dostaly paracetamol profylakticky (3 dávky v prvních 24 hodinách) a ve
skupině dětí, které paracetamol nedostaly. Dále byla hodnocena tvorba protilátek včetně jejich hladiny po primovakcinaci (ve 3, 4 a 5 měsících věku)
a po booster vakcinaci (mezi 12.-15.měsícem věku) v obou skupinách.
Profylaktické podání paracetamolu významně ovlivnilo výskyt teploty
(>38st.), zejména po primovakcinaci. V této skupině dětí byly teploty u
22 % očkovaných, zatímco ve skupině, která paracetamol nedostala, se
teploty vyskytly u 50 % jedinců. Byla zjištěna i nižší incidence dalších
průvodních jevů, jako zarudnutí a otok v místě vpichu, rozdíl ale nebyl
statisticky významný.
Závažnějším zjištěním bylo statisticky významné snížení hladin
vytvořených protilátek (šlo o ještě protektivní titry protilátek) ve skupině
dětí, které dostaly paracetamol profylakticky. Zajímavým nálezem bylo
i to, že také u dětí, které měly přes podání paracetamolu teploty, byly
hladiny protilátek nižší oproti kontrolní skupině. Podobné klinické studie
sledující imunogenitu vakcín (nešlo o zcela identickou kombinaci jako
v této studii) prokázaly v posledních čtyřech letech signifikantní efekt
paracetamolu na snížení hladiny protilátek po vakcinaci. Na základě uvedených studií se předpokládá, že paracetamol interferuje s protilátkovou
odpovědí tehdy, pokud je podán profylakticky, při jeho terapeutickém
podání by měl být tento vliv podstatně menší. Z publikované práce autorů
z Hradce Králové vyplynulo, že podávání paracetamolu profylakticky
v průběhu očkování by nemělo být dále doporučováno. S těmito závěry
souhlasí i některé světové autority.
Zcela jistě je také tato práce impulsem pro další klinické studie, které
budou zaměřeny jednak na podání vícevalentních vakcín u nejmenších
kojenců a na nové zhodnocení schopnosti vytvořit protilátky proti více
antigenům po jednorázovém podání. V těchto souvislostech bude jistě
znovu hodnocen i efekt a způsob účinku dalších antipyretik, ale především
antiflogistik (paracetamol je deklarován jako antipyretikum, analgetikum
bez antiflogistické aktivity).
Je pravděpodobné, že klinické studie budou provedeny u většího počtu
očkovaných dětí a výsledné údaje budou přesvědčivé natolik, že povedou
k vytvoření doporučených postupů.“
Za poskytnuté informace, které paní primářka MUDr. Jana Táborská,
Ph.D. z Infekční kliniky FN Plzni ochotně poskytla, jí patří dík redakční
rady i čtenářů Facultas nostra.
(r)
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GERTY A CARL CORIOVI
NOBELOVA CENA „ČESKÝM“ VĚDCŮM
V mnoha odborných publikacích, mj. též
v „Encyklopedii tělesné kultury“ (*), se setkáváme s pojmem „Coriho cyklus“. Málokoho
při tom napadne, že pojmenování, uctívající
pouze mužského objevitele významného metabolického děje, je nespravedlivé vůči jeho
manželce paní Coriové. Měli bychom správně
užívat termínu „cyklus Coriových“, abychom
byli přesní a připomínali si tak jména obou
objevitelů, pracujících na svých výzkumech po
celý život ruku v ruce. A to nejen proto, že oba
pocházeli z Prahy a tedy se můžeme pyšnit jejich
příslušností k našemu národu. Připomeňme si
jejich životní osudy.
Gerty Theresa Coriová se narodila jako Radnitzová 15. srpna 1896 v pražské židovské rodině
Otto a Marthy Radnitzových. Její otec byl biochemik, bádající v problematice rafinace cukru.
Byla nejdříve vychovávána doma, pak absolvovala soukromé dívčí lyceum. Měla dvě mladší
sestry. Její strýc byl profesorem pediatrie a měl
významný podíl na jejím rozhodnutí studovat medicínu. V r. 1914 byla přijata na KarloFerdinandovu univerzitu v Praze jako tehdy
ještě jedna z řídkých výjimek mezi převážně
mužským studentstvem. Během studií poznala
Carla Coriho. Svatba následovala krátce po
promoci v r. 1920, kdy také Berty konvertovala ke katolické víře. V r. 1922 mladí manželé
emigrovali do Spojených států, aby se mohli
věnovat výzkumné práci na State Institute for the
Study of Malignant Diseases v Buffalo ve státě
New York. Carl zde získal místo biochemika,
Gerty místo pomocného patologa. V r. 1928 oba
získali americké státní občanství.
V tomto období oba manželé pracovali
společně na problematice energetických procesů
v lidském organismu. Jako biochemiky je zajímal
především metabolismus glukózy. Publikovali
spolu okolo padesáti vědeckých prací. Jako první
autor se v nich uváděl obvykle ten, který pro
dané sdělení udělal více práce. Gerty Coriová
byla u 11 sdělení uvedena jako jediná autorka.
V r. 1929 publikovali sdělení, v němž poprvé
uvedli teorii, později po nich pojmenované, a za
níž později obdrželi Nobelovu cenu.
Po dokončení výzkumu glycidového metabolismu se Coriovi rozhodli změnit pracoviště.
Tehdy řada renomovaných univerzit nabídla
místo Carlovi, ale odmítali současně přijmout
i Gerty. Carl nakonec v r. 1931 přijal místo
vedoucího farmakologického oddělení na
Washington University School of Medicine v St.
Louis, Missouri. Gerty, ač stejně zdatná výzkumnice, musila přijmout pouze místo výzkumného
asistenta, které bylo prakticky nehonorované.
V r. 1936 objevili Coriovi roli glukózo-1-fosfátu a identifikovali a izolovali enzym fosforylázu. Tento objev později umožnil enzymatickou
syntézu glykogenu in vitro. Týž rok oslavili
přírůstek do rodiny, narodil se jim syn Thomas.
V r. 1940 Coriovi formulovali metabolický cyklus, nesoucí dodnes jejich jméno. Poté co Carl
(od r. 1942) se stal vedoucím nově založeného
oddělení biochemie, získala i Gerty v r. 1946
profesorské místo. V r. 1947 byli oba poctěni
Nobelovou cenou. Gerty v plném pracovním
vytížení setrvala až do své smrti přesto, že již v r.
1947 u ní byla diagnostikována myelofibróza,
vzácná choroba kostní dřeně. První závažnější
příznaky choroby se objevily při horolezecké
tůře Coriových ve Skalistých horách. Po celé
další období neúnavně bádala na problematice

enzymatických procesů spojených s metabolismem glykogenu. Zemřela 26. října 1957.
Carl Ferdinand Cori se narodil 5.12.1896 také
v Praze. Když mu byly dva roky, přestěhovala se
rodina do Terstu, kde jeho otec Carl Izidor Cori,
povoláním lékař a zoolog, dostal místo ředitele
Mořského biologického ústavu. Na Jadranu
poznal mladík jízdu na motorových člunech,
při cestách do okolí se seznamoval s geologií,
botanikou, dějinami oblasti, Tyrolskými Alpami
i starořímskými památkami. Na konci r. 1914 se
rodina vrátila do Prahy a Karl zahájil svá studia medicíny na Karlo-Ferdinandově univerzitě.
V průběhu 1. světové války byl v r. 1916 povolán do armády a sloužil u lyžařského pluku
horských myslivců. Později byl přeložen ke
zdravotnickým útvarům, sloužil mj. též ve vojenské nemocnici, kam byli umísťováni ranění a
nemocní z bojů na Piavě. Později vybudoval
v Terstu vojenskou laboratoř.
Po válce se s Gerty znovu sešli a dokončili
svá studia. Po promoci v r. 1920 a svatbě oba
manželé pokračovali v postgraduálních studiích
ve Vídni. Carl byl pozván do Štýrského Hradce,
aby zde spolupracoval s pozdějším nositelem
Nobelovy ceny prof. Otto Loewim na výzkumu, zabývajícím se vlivem vagu na srdeční
činnost. V Grazu také Carl pojal záměr studovat problematiku střevní absorbce glycidů
v trávicím traktu. Gerty v té době setrvala ve
Vídni. Poválečné potíže se nevyhnuly ani jí,
onemocněla z nedostatku vitaminu A xeroftalmií, kterou doléčila až po návratu do Prahy.
Ani Carlovi se ve Štýrském Hradci příliš nelíbilo, zejména také proto, že pro neárijský původ
zde pro Gerty nebylo zaměstnání. Oba proto
uvažovali dokonce o cestě na Jávu, kde by
působili jako lékaři.
Pak však přišla nabídka práce v Buffalu, kam
manželé v r. 1922 přesídlili. V r. 1946 obdržel Cenu
Alberta Laskera za základní lékařský výzkum.
Oba vědce od prvního vzájemného setkání leccos spojovalo. Především to byl zájem
o výzkumnou práci, který je po celý život
motivoval k badatelskému úsilí. Měli i společné
koníčky, k nimž patřilo např. horolezectví a turistika. V St. Louis, kde po léta společně žili v
moderním rodinném domě, pěstovala Gerty
květiny a zeleninu, Carl zařídil jednu místnost
jako laboratoř. Oba byli též vášnivými čtenáři,
Gerty zajímala historie a životopisy, Carl se
zajímal o archeologii, poezii a umění. Byl také
polyglotem – ovládal němčinu, francouzštinu,
italštinu a další jazyky.
Jejich objevná práce „o průběhu katalytické
přeměny glykogenu“ byla poctěna v r. 1947
Nobelovou cenou za fyziologii a lékařství. Spolu
s nimi ji též obdržel Argentinec Bernardo A.
Houssay za objasnění, „jakou roli hraje hormon předního laloku hypofýzy v metabolismu cukrů“. Gerty Coriová se tak stala první
Američankou a třetí ženou vůbec, které se
dostalo tohoto ocenění.
Po smrti své ženy se Carl Cori v r. 1960 oženil
po druhé. Jeho ženou se stala Anne Fitz-Gerald
Jonesová. Setrval poté dále jako vedoucí biochemického oddělení na Washingtonské univerzitě v St. Louis až do odchodu do důchodu v r.
1966. Pak se Coriovi odstěhovali do Cambridge,
Mass., kde Carl pokračoval v genetických
studiích v laboratoři Harvardské univerzity
v Massachusetts General Hospital. Zemřel 20.
října 1984 v Cambridge, Mass.
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Cyklus Coriových: Při intenzivní svalové
práci se ze svalového glykogenu odštěpují
molekuly glukózo-6-fosfátu, které se přes pyruvát metabolizují na konečný produkt – kyselinu
mléčnou (anaerobní glykolýza). Laktát poté
opouští svalovou buňku, je transportován do
jater, kde proběhne glukoneogenéza – laktát
je konvertován na pyruvát a ten zpět na glukózu. Ta v období odpočinku poslouží k obnově
spotřebovaného glykogenu jak v játrech tak
v kosterním svalu.
Ester Coriových: glukózo-1-fosfát je přímý
produkt katabolické enzymatické reakce, při níž
glykogenfosforyláza odštěpí molekulu glukózy
ze struktury glykogenu. Aby mohla vstoupit
do buněčného katabolismu, musí být tato
molekula působením enzymu fosfoglukomutázy
přeměněna na glukózo-6-fosfát. Naopak enzym
glykongensyntáza může přivodit zabudování
glukózo-1-fosfátu do struktury glykogenu.
Měsíční kráter Gerty Coriové: Na počest
G. Coriové byl pojmenován měsíční kráter na
odvrácené straně měsíce o průměru 65 km.
Na banketu při předávání Nobelových cen
v r. 1947 shrnul Carl Cori charakter společné
práce: „Naše spolupráce začala již před třiceti
léty v období studia na pražské lékařské fakultě.
Naše úsilí se především vzájemně doplňovalo,
pokud bychom pracovali každý samostatně,
nedosáhli bychom takových výsledků.“
J. Novák
(*)Encyklopedie tělesné kultury. STN, Praha 1964

PŘEČETLI JSME ZA VÁS …
pochází z 19. století, tedy z předantibiotické doby. V Evropě takové sbírky
jako v Praze jsou jen tři až čtyři. (Drahný J.: Češi zpřístupňují unikátní
sbírku kostí. mfDnes, příloha Víkend 14.11.2009, s, 44)
Extrémně hubené modelky se představily na soutěži Supermodel of
the World Slovakia. I mezi diváky vyvolala promenáda vyhublých dívek
v plavkách značné znechucení. Většina si myslela – to není ideál krásy, ty
ženy jsou spíše nemocné anorexií. ((INT, han: Slovenské chodící kostry
vzbudily zděšení. Proboha dejte jim najíst! Blesk 14.11.2009, s. 16)
Australským lékařům v Royal Children Hospital v Melbourne se
podařilo úspěšně oddělit siamská dvojčata, srostlá lebkami. Operace za
účasti 16 lékařů a sester trvala 25 hodin. Dvě tříletá děvčátka čeká ještě
několik plastických operací. (INT: Se setrou jsme byly jedno tělo... Blesk
18.11.2009, s. 2)
Podle výzkumu vědců z Americké námořní biologické laboratoře
hrozí, že biopaliva druhé generace, která se měla stát nadějnou náhradou
za naftu a benzin, škodí klimatu mnohem více než ropa. Jejich využití
bude mít své důsledky ve ztrátě lesů. Dřevo, sláma nebo traviny budou
na jednotku energie zatíženy vyššími emisemi skleníkových plynů nejen
díky vyšší produkci CO2, ale především oxidu dusného. Ten je mnohem agresivnější než CO2. (D.Dostál: Biopaliva druhé generace budou
škodlivější než ropa, tvrdí vědci. PD 18.12.2009, č. 294, s 17)
Kdo se v Izraeli zaregistruje jako posmrtný dárce orgánů, dostane
kartičku. Pokud bude v úzkých, posune se ve frontě čekatelů na transplantaci vpřed. Plusové body dostanou i partneři a blízcí příbuzní.
Hlavním důvodem nových pravidel je, že dárcem v Izraeli je pouze jeden
z deseti. Takto na operační sál ze dvou pacientů ve stejně vážném stavu
pojede dříve ten, který dal vlastní orgány k dispozici. (R. Müller: Upiš své
tělo na orgány – a zachráníme tě. Izrael zavedl nový systém dárcovství.
PD 18.12.2009, č. 294, s. 20.)
Konzumace několika návykových látek najednou, čichání toluenu
a užívání dalších drog jsou vážným problémem na plzeňských školách.
Plyne to ze studie, kterou si dal zpracovat plzeňský magistrát. Během
dvouletého kurzu mohou učitelé získat certifikát pro práci školního metodika, který bude věci alkoholu a drog ve škole řešit. Mezi žáky a studenty
je největším problémem alkohol a cigarety. Opilost již někdy v životě
zažily více než tři čtvrtiny žáků a studentů. (J.Šrámková: Žáci a drogy: věc
pro kantory. mfDnes 19.12.2009, s. B2)
Od ledna je plzeňská zubolékařská pohotovost zajišťována výhradně
na Stomatologické klinice FN na Lochotíně. Přednosta kliniky doc.
MUDr. Antonín Zicha potvrdil, že služby budou dostatečně personálně
zabezpečeny. Navíc může klinika pacientům nabídnout dokonalejší
ošetření, než tomu bylo na poliklinice na Denisově nábřeží. (jis: Se zuby
v noci jen do nemocnice. mfDnes, 19.12.2009, s. B2)
Muž roku Martin Zach, který utrpěl těžké zranění po skoku na
lyžích do mělké vody, absolvuje náročnou rehabilitaci v Kladrubech.
Dává přednost mechanickému invalidnímu vozíku, aby si trénoval ruce.
Absolvuje i kurz tkalcovství, čeká jej plavání. Za zlepšením stavu je spousta
dřiny. (L.Špaková: Plete hlavy sestřičkám. Blesk 23.12.2009, č. 298, s. 12)
Děsivou fotokampaň proti kouření rozjede jako čtvrtá země v Evropě
Francie. Na 40 procentech plochy krabičky budou odstrašující snímky
s drastickými fotografiemi nemoci z kouření: zkažené zuby, pacient s kyslíkovou maskou, plíce zasažené rakovinou, ohnutá cigareta připomínající
impotenci a další. Už nyní jsou k vidění na kuřivu v Belgii, Velké Británii
a Kanadě, další země uvažují o podobném kroku. Člověk, který denně
vykouří krabičku, tak na obrázky tohoto typu pohledí 7 200krát za rok.
(K.Koubová: I Francie zoškliví kuřákům cigarety. mfDnes 23.12.2009, č.
298, s. A7)
Michal Höschl před téměř pěti sty dny utrpěl při dopravní nehodě
smrtelné zranění – zlomil si vaz, měl zhmožděné srdce a plíce. Pomocí
unikátního neurochirurgického zákroku je opět pohyblivý a alespoň
částečně může vykonávat své původní povolání. Své oblíbené sportovní
aktivity – fotbal a volejbal – však musel opustit. (höh: 495 dní od hranice
mezi životem a smrtí. Ned. Blesk 27.12.2009, č. 52, s. 32-33)
Od ledna zpřísnila novela zákona o cestovním ruchu postihy pro ty
uživatele sjezdovek, kteří neberou ohled na ostatní a nerespektují zásady
již dříve zavedeného „desatera“. Horská služba však nebude suplovat
policii, provinilcům se bude snažit nejspíše jen domluvit. Ze sjezdovky
však je může vykázat provozovatel. Novela zatím nezavádí ani povinné
nošení přileb. Během posledního víkendu se na šumavských svazích zranilo sedmnáct lyžařů. (I.Kalinová, M.Kilián: Desatero má krotit agresivní
lyžaře. PD 30.12.2009, č. 301, s. 1)
(jn)

Podle statistiky České správy sociálního zabezpečení se od r. 1997 počet
důchodců zvýšil o devět procenta na současných 2 719 tisíc. Jde o přirozený
demografický vývoj, na němž se podílejí prodlužování lidského věku,
snižující se počet nově narozených dětí a dosažení důchodového věku
u silných poválečných ročníků. Pokud nedojde k reformě důchodového
systému, může to mít pro stát a posléze pro samotné seniory katastrofální
důsledky. (V.Janda a K.Perknerová: Seniorů je už dva a tři čtvrtě milionu.
PD 21.6.2009, s. 12)
Naše tělo si stále udržuje řadu záhad, kterým se vědci marně snaží
přijít na kloub. Patří mezi ně např. ruměnec ve tváři. význam pubického
ochlupení, vyzrávání osobnosti v pubertě, sny, vztah k umění a umělecká
tvorba, pověry, dloubání v nose, líbání a další. Platí to i o smíchu, který se
zdá být dědictvím po našich opičích předcích – opice se také smějí, pokud
se dobře baví. U člověka však v charakteru smíchu existují rozdíly. Každý
víme, že je rozdíl „smát se s někým“ např. nějakému vtipu, nebo „smát se
někomu“, když se mu něco nepovede. (Drahný S.: 10 „záhad“ lidského
těla a chování. mfDnes 15.8.2009, č.190, s.C7)
Slibovat, že krémy na ruce kromě hydratace pokožku i omladí, odstraní
pigmentové skvrny či vyhladí vrásky, je zcela nereálné a krémy, které
toto zákazníkům nabízely, v testech pohořely. Tady se už nejedná ani
tak o reklamní nadsázku, jako o klamání spotřebitelů. Bez rozdílu ceny
(tedy levné i nejdražší výrobky) měly krémy dobré kosmetické vlastnosti
běžných krémů na ruce. (Dvořáková I.:Krémy na ruce dostaly za 5! Blesk
14.10.2009, s. 8-9)
Vlna chřipek v říjnu ještě nedorazila, případů chřipek s virózami však
přibylo. S každou rýmou není třeba navštívit lékaře, přidruží-li se však
teploty, bolesti či únava celého těla, je třeba virózu pořádně vyléčit.
Z přechozených viróz se mohou vyklubat komplikace. (Š.Meissnerová:
Ordinace plní kýchající pacienti. PD 16.10.2009, č. 242, s. 3)
Soudní pitva prokázala, že na smrti důchodkyně se podílel někdo další.
Požár měl zakrýt tento trestný čin. V těle zemřelé ženy nebyly stopy
kysličníku uhelnatého, kterého by se jinak nadýchala. Byla uškrcena ještě
před založením požáru. (krč: Požár měl zakrýt vraždu, lékaři se nedali
nachytat. Blesk 16.10.2009, č,242, s.6)
V porodnici v Šumperku zavedli pro budoucí maminky nadstandartní
nabídku. Kdo požaduje nadstandardní služby u porodu, mezi něž patří
i vyžádání konkrétního porodníka, musí si legálně připlatit. V r. 2008 této
nabídky využila asi čtyři procenta rodiček, tedy asi čtyři desítky. Cílem je
zamezit dosud někdy poskytovaným úplatkům. (A. Čabanová: Porodnice
legalizují úplatky. Lid.noviny 7.-8.11.2009, s. 1 a 4.)
Dvaatřicetiletému muži vyslovil lékař lapidárně diagnózu: Máte infarkt.
Při tom se jednalo o nekuřáka, uměl se vyrovnat se stresem, nebyl cholerik. Záliba v jídle jej však dostala na váhu 126 kg při výšce 172 cm. Snažil
se s tím něco dělat, ale neubránil se jo-jo efektu. Mejdan skončil, říká dnes
o čtyřicet kilo lehčí muž.Ví přesně, že pokud chce člověk ubrat na váze,
nesmí jeho denní příjem překročit číslovku šest tisíc kJ. (J.Kovaříková:
Jídlo mě málem zabilo. Lid. noviny 7.11.2009, příloha Relax , s. I-II.)
Každým rokem onemocní rakovinou prsu 90-100 žen mladších 35 let.
Onemocnění v takových případech je daleko agresivnější. Základním
předpokladem léčebného úspěchu je včasné objevení nemoci. Celkem
je ročně diagnostikována rakovina prsu u 6 000 žen. Zásady prevence
jsou: jezte zdravě, nekuřte, omezte alkohol. Prsa pravidelně vyšetřujte.
(A. Hechtová: Mladé ženy přicházejí s nádorem prsu pozdě. Metro,
11.11.2009, č. 218, s. 3)
Do plánovaného nového pavilonu chirurgických oborů by se v budoucnu měly z borského areálu přesunout kliniky plicní, urologická a ORL.
Na střeše pavilonu bude heliport pro přistávání vrtulníků. FN vypisuje již
druhou soutěž na projekt, výstavba dosáhne částky okolo dvou miliard
korun. Přibýt by mělo až šest operačních sálů a 170 lůžek pro polytraumatické pacienty. (M.Kunešová: Nový pavilon chirurgie bude mít na
střeše heliport. PD 13.11. 2009, s. 265, s. 2)
Někteří praktičtí lékaři v Plzni začali obvolávat rizikovou skupinu
pacientů, kteří mohou dostat očkování proti prasečí chřipce. S velkým
zájmem však se nesetkali. Při normálním průběhu nemoci novou chřipku
od té běžné nemocný ani nepozná, sdělil doc. MUDr. P.Pazdiora.(M.
Kunešová: Lékaři vyhledávají pacienty na očkování. PD 13.11.2009, s. 3)
Tzv. Jedličkova sbírka kosterních a dalších preparátů, jejíž vznik
se datuje do r. 1830, se stěhuje z Národního muzea na Václavském
náměstí do depozitáře v Horních Počernicích. Tam také natrvalo zůstane.
Obsahuje 4 tisíce kostí a přibližně stejný počet preparátů uložených v lihu
či formaldehydu. Nakladatelství Academia vydalo publikaci, v níž se
čtenář seznámí s chorobami, které již dnes nejsou obvyklé. Jádro sbírky
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hnízdí 1600 párů. My jsme měli zakázáno se k nim přibližovat blíže
než 5 metrů, pro ně tento zákaz neplatil, a tak si nás zvědavě prohlíželi
zblízka. Obdivoval jsem jejich vytrvalost. Z pobřeží vždy obvykle něco
nesli v zobáku do kopce, třeba až do 300 – 500 metrů vzdálených skal,
kde právě v této době hnízdili. Jednalo se třeba jen o malý kamínek,
kterým si vylepšili hnízdo, protože rostliny k dispozici nemají. Tučňáci
se střídají, takže vždy jeden partner sedí na vejcích, druhý buď něco
shání, nebo se v moři nakrmí.
Ráno 15. 12. jsme propluli Lemairovým kanálem, což je úzký průliv
mezi vysokými skalami, který měří na nejužším místě pouze půl míle.
Tato plavba znamenala pro nás nádherný zážitek. Po proplutí jsme
se dostali do Pléneau Bay, což je pohádková scenérie: mořský záliv,
zasněžené hory a četné plující ledovce. Tam jsme poznali, kolik barev
může mít led – od bílé přes modrou až k nazelenalé a to vše v různých
odstínech. Kolem těchto ledových hor nás opět povozili na Zodiacích.
Odpoledne jsme si prohlédli nejjižnější ostrov naší expedice –
Peterman Island, ležící na 60° 10´jižní šířky, nedaleko jižního polárního
kruhu. Zde hnízdí 2 tisíce párů tučňáků a viděli jsme i několik
tuleňů. Odtud jsme 16. 12. zamířili k severu, kde přímo na kontinentu
v místě zvaném Waterboat Point byla v provozu chilská polární stanice
obklopená kolonií 4800 párů tučňáků, kteří byli prakticky všude. Na
polární stanici jsme měli možnost si zakoupit suvenýry včetně potvrzení
o návštěvě této lokality a dostali jsme i razítka do pasů. Stanice je velmi
dobře vybavená a v té době už měla dokonce vánoční výzdobu.
Dne 17. 12. jsme navštívili ostrov Deception Island. Má tvar
korálových ostrovů, to jest prstenec hor kolem rozsáhlé centrální laguny. Jedná se o činný vulkán s poměrně nedávnými erupcemi v letech
1970, 1969, 1967 a 1956. Využil jsem pláže ze sopečného popela a zaplaval jsem si ve vodě + 2 °C. Teplota vzduchu byla + 3°C. Odpoledne
jsme si prošli Half Moon Island, který má opravdu poloměsíčitý
tvar a je domovem tučňáků i tuleňů. Ti pospávali na pobřeží a naše
přítomnost (v pětimetrovém odstupu) jim zjevně nevadila. Tuleni jsou
zde chráněni, takže tu nemají nepřítele. Na ostrově se nachází také
argentinská polární stanice, která ale v té době nebyla obsazena.
Tímto ostrovem jsme se rozloučili s Antarktidou a čekala nás opět
dvoudenní plavba neklidným Drakeovým průlivem zpět do Ushuaia.
Tam jsme se vylodili 20. 12. v 9.00 hodin. Odtud již každý cestoval sám.
Já odpoledne odlétal do Buenos Aires, kde jsem si zajistil nocleh, abych
21. 12. bez problémů stihnul let s Air France přes Paříž do Prahy. Na
Ruzyni jsme přistáli 22. 12. v 16.00 hodin.
Na závěr vyprávění snad ještě pár podrobností pro případné
zájemce: jak byla naplněna kapacita lodi? odkud se Tví spolucestující
rekrutovali? A jaká byla na lodi strava – dali vám ochutnat nějaké
speciality, jimiž se krmili první dobyvatelé Jižní točky, jako nějakou
tulení či tučňáčí pochoutku nebo třeba pemikan?
Musíme rozlišovat kapacitu avizovanou v turistické nabídce od
maximální kapacity. Ta turistická byla zřejmě naplněna. Do maximální něco chybělo, protože řada kabin včetně naší byla původně
čtyřlůžkových, přičemž dvě lůžka byla sklopena, podobně jako v kupé
lůžkového vlaku. Tak byly vytvořeny kabiny dvoulůžkové, které byly
podstatně dražší než třílůžkové. Čtyřlůžkové se vůbec neprodávaly.
Spolubydlící byl Kanaďan, ale jeho vzhled jasně ukazoval na původ
z Číny. Jinak většina cestujících byla z USA, zastoupeny však byly téměř
všechny kontinenty. Střední Evropu reprezentovali především Němci
a Rakušané. Její východní část jeden Slovinec a já z České republiky.
Stravu jsme měli běžnou. K obědu výběr ze salátů, polévka a výběr
ze tří typů hlavních jídel: maso teplokrevných zvířat, dary oceánu
a bezmasá strava. Na závěr zákusek, nebo zmrzlina. K večeři totéž
bez polévky. Snídaně byla bufetového typu. Zajímavé bylo, že už v šest
hodin ráno byla káva a sušenky pro ty, co nemohou dospat, tzv. Early
bird coffee. To nevím, jak vypadalo, nebyl jsem tam ani jednou.
(r)

O předvánočním ruchu a shonu každý víme své. Pro většinu to
bývá období horečného shánění dárků, pečení vánočního cukroví a dekorování vánočních stromků. Ne tak, alespoň o loňských vánocích, pro
prof. MUDr. Václava Zemana, CSc. Ten se totiž rozhodl, že kromě již
mu důvěrně známé Arktidy (referovali jsme ve Facultas nostra č. 7980/2009) stihne ještě v témže roce navštívit také Antarktidu. A tak ve
dnech 11.-20.12.2009 podnikl spolu s několika desítkami dalších pasažérů lodní „výlet“ na kontinent, který je našinci zcela určitě vyhledáván
nejméně – do Antarktidy. Po návratu jsme mu položili několik otázek.
Jak Tě vůbec napadlo podniknout takovou exotickou cestu?
Zájem o Antarktidu ve mně vzbudili už členové expedice na Severní
pól, které jsem se zúčastnil v červenci 2009. Z jejich vyprávění a snímků
jsem si udělal představu o kráse tohoto kontinentu. V tom mne utvrdil
po návratu z pólu i náš polárník Vilém Rudolf, který došel pěšky na oba
zemské póly. Po dobrých zkušenostech s expedicí na Severní pól jsem
se rozhodl jet na Antarktidu s toutéž expediční společností.
Rozhodnutí uspíšilo několik faktorů. Především příznivý kurz koruny
k dolaru v létě 2009, neboť veškeré platby se uskutečňují v této měně.
Dále mi společnost poskytla 5% slevu a k mému rozhodnutí přispěla
i výhodná cena expedice až do 20. 12. 2009. Všechny další termíny už
byly dražší, stejně jako expedice v sezóně 2010/11.
Takhle to vypadá, jako by se do Antarktidy jezdilo každý druhý
týden. To je dnes opravdu tak jednoduché?
Na rozdíl od expedice na Severní pól, která byla v roce 2009 jediná,
k Antarktidě jezdí řada turnusů několika společností.To je zřejmě také
jeden z důvodů, proč cena vlastní expedice zahrnuje pouze čtvrtinu až
pětinu nákladů na Severní pól. Další důvod byl v tom, že na Antarktidu
v prosinci není třeba ledoborec a neměli jsme na palubě ani helikoptéru. Cestu ale výrazně prodraží letecká doprava z Prahy přes Buenos
Aires do Ushuaia a zpět.
Jak se takový zájezd organizuje?
Sraz účastníků byl 10. 12. v Ushuaia, což je nejjižnější město
Argentiny, amerického kontinentu a zřejmě i celého světa. Do tohoto
města se každý musel dopravit ve vlastní režii. V ceně expedice byl až
nocleh v hotelu Albatros. Dne 11. 12. se uskutečnilo nalodění a vypluli
jsme kanálem Beagle na volné moře.

Obr. 1. Lemaire Channel
Naše loď Ljubov Orlova byla postavena v roce 1976 v Jugoslávii
a zrenovována roku 1999. Nazývá se po významné ruské herečce
z poloviny 20. století. Délka lodi je 100 metrů, šířka 16 m, expediční
rychlost 10 uzlů, maximální rychlost 11 uzlů. Jeden uzel je 1 námořní
míle (1,8 km) za hodinu. Kapacita lodi je 112 cestujících a 70 členů
posádky včetně obsluhy.
Seznam nás s trasou a alespoň s hlavními zastávkami.
Prvé dva dny jsme se plavili přes Drakeův průliv. Název je po siru
Francisi Drakeovi, který byl druhým mořeplavcem, jenž podnikl cestu
kolem světa (v letech 1577-80). Zatímco jeho předchůdce Magallan
v roce 1520 objevil průliv mezi nejjižnějším výběžkem americké pevniny
a Ohňovou zemí, Drake se pustil podstatně jižněji a popsal ostrov
s ptáky, kteří neumí létat a nejsou schopni ani rychle běžet (tučňáci).
Drakeův průliv je i při krásném počasí velmi bouřlivý, poněvadž se tam
stýkají vody Atlantiku a Pacifiku. I my jsme zažili vlny asi pět metrů
vysoké. Prvý den jsem přežil s antivertiginózními léky, druhý den už
vestibulární aparát přivykl, nicméně všichni cestující se potáceli vlivem
velkých výkyvů lodi od stěny ke stěně a na stolech v jídelně musely být
připevněny držáky na nápoje.
Oblast antarktické Peninsuly jsme dosáhli 14. 12. ráno a od té doby
bylo moře klidné. Odpoledne jsme měli prvý výsadek na ostrově Danco.
Dopravu z lodi na pobřeží obstarávaly vždy rychlé gumové čluny typu
Zodiak. Na ostrově jsme se poprvé setkali s tučňáky, kteří se nenechali
naší přítomností vyrušovat a procházeli mezi námi. Údajně jich zde

Obr. 2 Plavání na Deception Island
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VZPOMÍNKA NA PRIM. MUDR. ANTONÍNA WIERERA
Těžko se lze smířit s odchodem přítele,
kolegy, učitele, spolupracovníka i bezprostředního nadřízeného. Především
jsem se od něho naučil venerologii a
publikovali jsme společně nejméně
dvacet prací s tématikou laboratorní
diagnostiky a její modernizace. Kolega
působil na kožní klinice již v době studií,
později pracoval jako sekundární lékař a
posléze jako asistent. Mnoho absolventů i
spolupracovníků z ostatních klinik si jistě
na něho vzpomene jako na laskavého a
výborného učitele, který byl vzorem a
příkladem vysokoškolského učitele, příp.
i examinátora. Na výši byly především
jeho odborné teoretické i praktické znalosti. Měl nejen přirozenou
vysokou inteligenci, uplatňoval i příkladně zdravý selský rozum a kdo
jej znal blíže mohl obdivovat jeho široký všeobecný rozhled. Pro svůj
smyl pro humor nezkazil také žádnou zábavu. Postupným vývojem na
klinice, po emigraci prim. Patejdla, se stal zástupcem přednosty. I když
se přednosta snažil o uskutečnění dalšího vývoje směrem k habilitaci,

nebyl u soudruhů optimálně zapsán a navíc bytostně nesnášel všechna
ta nemožná politická školení a celý vývoj za minulého režimu. Zejména
proto odešel pracovat na Jihozápadní dráhu jako vedoucí lékař pro
dermatovenerologii, kde jsme rovněž spolu léta prováděli praktickou
dermatologii. Měl štěstí a jistě i radost, že obě děti s vyznamenáním
vystudovali naší LFUK. Dcera se posléze provdala do Švédska, kde
úspěšně pracuje jako vedoucí dermatolog.
Tím, že v posledních letech přesídlili s manželkou z Plzně za synem,
který působí jako primář neurologického oddělení v Č. Budějovicích,
jsme bohužel ztratili úplně bezprostřední a dříve poměrně častý
kontakt. Velice toho lituji, protože p. primář byl vždy studnicí informací z prostředí medicíny, zejména o dřívějších společenských i pracovních vztazích i osobnostech Plzně a okolí a především pro nás z již
vzdáleného období válečných let a těsně po válce. Tak bohužel zjišťuji,
že se nám tyto historické zajímavosti definitivně již ztratily.
Toníček zemřel zcela náhle ve věku 86 let po večerní procházce
s manželkou s radostí z nového pravnoučka Toníčka a v rodinné
pohodě svých dvou dětí, 5 vnoučat a 3 pravnoučat. Prosím, kdož jste jej
znali, věnujte příteli a našemu kolegovi svoji vzpomínku .
Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.

JAK JSOU PACIENTI SPOKOJENI S CHOVÁNÍM LÉKAŘŮ A SESTER?
Deník MfDnes uveřejnil výsledky průzkumu,
zaměřeného na spokojenost pacientů s chováním lékařů a sester ve státních nemocnicích.
Otiskujeme několik údajů z obsáhlého článku.
„Na jednom jediném se shodují všichni lékaři,
kteří kdy vyrazili na praxi do zahraniční nemocnice: největší změnou pro ně je, že si musí
zvykat chovat se úplně jinak k pacientům.
Ministerstvo zdravotnictví dnes má k dispozici první skutečné relevantní výzkumy, které
ukazují, jak jsou pacienti v českých nemocnicích spokojeni. Provedeny byly ve dvanácti
fakultních nemocnicích – vyhrály ostravská,
plzeňská a hradecká.
„Mezi nimi a ostatními nemocnicemi je
zdánlivě malý rozdíl co do počtu bodů, ale při
bližším zkoumání a při této metodice výzkumu
to znamená rozdíl několika tříd,“ říká autor
výzkumu Tomáš Raiter.
Otázek bylo padesát a týkaly se chování
lékařů i sester. Pacienti odpovídali třeba na to,
jestli byl lékař ochotný si s nimi promluvit, když
měli obavy, jestli rozuměli, co jim říká sestra,
zda měli dostatek soukromí. Pacienti si chválili,
že lékaři spolupracují s jejich rodinami, ale
vadí jim, že necítí citovou podporu personálu.
„A také si málokdo pamatuje, kdo byl jeho
ošetřujícím lékařem, což je špatné. Znamená to,
že se lékaři u lůžka pacienta střídají, nepředstaví
se, a to samozřejmě nepřispívá k budování
důvěry,“ vysvětluje Rainer.
Zdá se to skoro nepředstavitelné, ale mění
se i desítky let zažité stereotypy. Třeba ranní

budíček v pět, který pacientům vadí nejvíc, se
už v mnoha nemocnicích posunul na sedmou.
Nebo vizity. „Vizita je přežitek devatenáctého
století. Nemá totiž význam, aby nad pacientem pořádalo pár lékařů cosi jako společenský
banket, a pacient byl stresovaný z toho, že
učené řeči pánů doktorů nerozumí a neví,
proč tam ti chlápci vlastně jsou,“ míní Ondřej
Bergmann, další z mediků, který se před časem
zúčastnil testu MF DNES.
Podle autora výzkumu Tomáše Raitera je
zatím největší rozdíl mezi světem a Českem
v maličkostech, které však mají své ekonomické
dopady: „Ve světě se třeba hodně klade důraz
na to, jak spolu sestra s lékařem mluví před
pacientem o něm samotném. Nemohou se o
něm bavit jako o třetí osobě – pan Vomáčka
měl dnes teplotu, co s tím uděláme?“
To všechno ničí důvěru pacienta v lékaře, sestry a nemocnici, a tím i v jeho léčbu. A nemoc se
léčí pomaleji a stojí to víc peněz. „Už i v našich
nemocnicích se ukazuje, že tam, kde se zlepší
taková maličkost, jako je představování se
pacientům jménem, se okamžitě zvýší důvěra
pacientů v lékaře a s tím souvisí i léčebné
výsledky,“ dodává Raiter.
Kde jsou přívětiví?
Spokojenost pacientů
Srovnání nemocnic, které spadají pod ministerstvo zdravotnictví. Výzkumu se účastnilo
21 592 pacientů. Odpovídali na obsáhlé dotazníky den před propuštěním z nemocnice.
Hranice, která od sebe odděluje vynikající

nemocnice od problematických je 80 bodů.
Výpočty nepředstavují procenta – jeden bod
znamená velký rozdíl.
Celkové výsledky
FN Ostrava
FN Plzeň
FN Hradec Králové
FN sv. Anny
VFN Praha
FN Olomouc
FN Thomayerova
FN Motol
FN Královské Vinohrady
FN Brno
FN Bulovka

82,6
81,8
81,7
78,7
78,5
78,5
77,6
77,5
76,2
75,0
74,3

Spokojenost s lékaři
FN Ostrava
FN Plzeň
FN Hradec Králové

80,6
80,2
80,1

FN Bulovka
FN Brno
Spokojenost se sestrami
FN Ostrava
FN Plzeň
FN Hradec Králové

75,4
74,9
82
81,5
80,7

Podle L. Petrášová: Vizita? Přežitek minulého
století. MfDnes 14.11.2009, č. 266, s. A3
(r)

O ČEM TAKÉ PŘEMÝŠLEJÍ NAŠI MEDICI ... (11. SVAZEK, 2009)
Do druhé desítky vstoupil svazek vybraných esejů posluchačů 3. ročníku
Lékařské fakulty v Plzni. Byla do něj přednostně zařazena témata, která
se dosud v předchozích pracích studentů téměř neobjevovala. Jsou to zejména otázky ekonomických vlivů na zdravotnictví, psychologické aspekty medicínského studia, a další. Editor svazku doc. MUDr. Jiří Beran,
CSc. v úvodu poznamenal: „Pro vysokoškolského učitele představují tyto
reflexe cennou zpětnou vazbu. Základní rámec výuky medicíny se po
mnohá desetiletí zásadně nemění. Možná, že studenti cítí naléhavěji než
jejich učitelé potřebu jisté aktualizace, odpovídající 21. století.“
Svazek obsahuje tentokrát dvacet příspěvků devatenácti autorů a
autorek. Přinášíme stručnou informaci o jednotlivých esejích, zájemcům

o některé z témat však lze jen doporučit přečíst si plné znění. Lze se
obrátit na Ústřední knihovnu CVI LF, publikace však by měla být k dispozici na všech klinikách a ústavech.
E. Beštová („Důstojné stáří?“) v imaginárním časovém souběhu líčí
myšlenkový běh manželky Jaroslavy, pečující již půl roku o svého manžela
Josefa po náhlé mozkové příhodě s vážným postižením hybnosti, řeči a
zdánlivě i mentálních schopností, která se nakonec rozhodla pro přesun
postiženého do psychiatrické léčebny. Současně je vylíčeno uvažování
postiženého manžela Josefa, který po mozkové mrtvici, všechno dění
kolem sebe citlivě vnímá, není schopen však na ně reagovat.
J. Běhounek (Vzdělávání, uplatnění, ocenění absolventů lékařských
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pacient k němu vrátil (P. Nejezchlebová: „Ideální lékař ...“). S některými
se vyjít nedá, dost se však dá pokazit nevhodným vystupováním a slovy
ještě dřív než na pacienta sáhneme. Žádný lékař by neměl zapomínat, že
i on by mohl být pacientem.
Nedostatky vyskytující se při výuce z vlastních zkušeností uvádí K.
Pulchartová („Výuka na lékařské fakultě I.“ a „Výuka na LF II.“).
Setkala se s přeplněnou posluchárnou, nefungujícím mikrofonem či
projekcí, horkem a „vydýchaným“ vzduchem, drobným písmem na
prezentaci, čtené přednášejícím, přemírou teorie na praktikách, čekáním
na vyučujícího na klinice aj. Má také pocit, že z každého předmětu se
vyučující snaží do studenta natlačit co nejvíce to jde. Spoustu času se stráví
přejížděním z jedné nemocnice do druhé či do lochotínského areálu LF.
Někdy nezbývá ani čas na řádný oběd v menze.
Při prvním styku s pacienty v nemocnici jsou dojmy mediků rozporuplné. Někteří pacienti hledí na mediky s úctou, respektem, jiní se strachem
a úzkostí, najdou se i tací, kteří je odsuzují, nadávají a rozčilují se nad
tím, že se o ně nikdo nestará a nezajímá (V. Šantrůčková: „Medik, lékař,
pacient a společnost.“). Autorka se domnívá, že „všechno je o lidech“, o
tom, jak se k druhým dokáží chovat a komunikovat s nimi.
V. Švarcová („Lékařská etika, vztah pacient lékař – pravda sdělená
na nemocničním lůžku“) upozorňuje, že požadavky pacientů na chování
zdravotnického personálu se dramaticky mění. Setkáváme se častěji
s tzv. „problémovými pacienty“. Velkým uměním je schopnost sdělit
nemocnému či jeho zákonnému zástupci i velmi negativní informaci o
zdravotním stavu. Pacient má právo na plný a ničím neomezený přístup
ke zdravotnické dokumentaci.
Sociální izolace, osamělost a ztráta soukromí, snižující se potřeba
sebepéče a soběstačnosti a vědomí závislosti na okolí často provází
seniorský věk (D.Villnerová: „Seniorský věk.“). Sociální služba by
měla uživatele aktivizovat, nikoliv jej činit na sobě závislými. Z vlastní
zkušenosti v roli osobní asistentky je uveden příklad denní náplně práce
v této formě sociální služby.
Potřeby staršího člověka se často dostávají do konfliktu s potřebami
jeho rodiny, která je pak není schopna zabezpečit. Řešením není „pozavírat“ staré lidi po různých stařeckých ústavech, ale dlouhodobě se na tuto
situaci připravovat (B. Vojtěchová: „O stárnutí.“). Významné místo zaujímá výchova v rodině. Mladí by si měli umět představit, jak by mělo vypadat jejich vlastní stáří. A podle toho se seniorem ve své rodině jednat.
E. Wanková („Stáří.“) uvádí přehled různých neduhů, provázejících
vyšší věk: klesá vitalita, dostavují se poruchy paměti, stereotypie úsudku,
ochuzení fantazie, klesá psychická adaptabilita. Závislost starých lidí na
okolí je brána spíše jako nezbytnost v rovině společenské, ale často jako
obtíž v rovině individuální, tj. v rodině. Prevence nepříznivých psychických
obtíží ve stáří vyžaduje dostatečnou znalost psychiky starého člověka.
Z. Žinčáková („Keď čas a znalosti menia človeka.“) popisuje vývoj
svého vztahu k lékaři v průběhu života od předškolního věku (pokus
o útěk z ordinace) přes pubertu (stud před prvním gynekologickým
vyšetřením) po současnost v roli posluchačky lékařské fakulty, pro své
nejbližší okolí již téměř hotové „doktorky“. Každý pacient má právo se
strany lékaře na zvláštní přístup, navozující oboustrannou důvěru.
Dík za zdařilý vstup do „druhého decenia“ tradiční publikace patří
nejen pracovníkům Psychiatrické kliniky doc. MUDr. J. Beranovi,
CSc., MUDr. Sylvě Rackové, MUDr. Radce Walkové, MUDr. Veronice
Procházkové, MUDr. Jiřímu Podlipnému a sekretářce kliniky Bc. Petře
Buňatové,, ale také vedení plzeňské Lékařské fakulty za podporu, bez níž
by vydání dalšího svazku nebylo možné. Ač se čtenář nemusí s každým
stanoviskem autorů zcela ztotožnit, v uvedených esejích se nabízí řada
závažných podnětů k zamyšlení.
MUDr. J. Novák

fakult a problémy současného zdravotnictví) se zamýšlí i nad tím, proč
mnoho lékařů-absolventů přes svízelnou situaci s náhradou starších
kolegů hledá uplatnění v zahraničí. Jednu z příčin vidí v nechuti politiků
shodnout se na dávno potřebné a dlouhodobě odkládané reformě zdravotnictví.
A. Bobková („Studium medicíny“) popisuje své pocity paniky a
úzkosti a poté radosti po úspěšném složení zkoušky či jiného studijního
úkolu v průběhu uplynulých tří let. Na začátku každého nového ročníku
si říká, že „tenhle ročník“ zvládnout, a pak už bude líp, ale není tomu tak.
Studium medicíny vyžaduje spoustu trpělivosti a úsilí celých šest let.
Poměrně příznivě pro české zdravotnictví dopadá srovnání portugalského studenta (P. Costa: „Patients and doctors“ – psáno anglicky)
s domácími poměry. Zatímco u nás je lékař tím, čím má být, což pisatel
může posoudit nejen jako studující medicíny, ale také jako pacient (tři
týdny pro spontánní pneumothorax) v portugalské nemocnici, doma se
setkával se závažnými nedostatky v péči o nemocné.
J.Dobeš („Život na vysoké škole“) pokládá medicínu za nejkrásnější,
nejosobitější a nejzajímavější vědeckou disciplínu. Náročnost studia však
je obrovská a často znamená odříci si v přípravě na zkoušku věci, které
patří k zálibám. Doufá, že po dokončení studia si vše vynahradí.
Hussam Al Fakih („Život zahraničního studenta“) vidí problém v navazování silnějších přátelských vztahů s místními lidmi. Důvodem jsou
rozdílná kultura, jazyková bariéra a někdy i obavy místních z cizinců. Co
však zahraničním studentům hlavně u nás chybí je rodinné zázemí a přímá
podpora rodičů, vyvolávající často pocit nostalgie.
S neznámým termínem „prokrastinace“ seznámí čtenáře L. Hušková
(„Prokrastinace, aneb Co můžeš udělat dnes, odlož na pozítří a máš dva
dny volna“). Jedná se o chorobné odkládání důležitých úkolů na později.
Existuje od okamžiku, kdy si lidé začali namlouvat, že čas jsou peníze.
Důvodů je mnoho, strach z úspěchu patří k nejčastějším. Mezi prokrastinující patří i pisatelka, ví však, že jde o zlozvyk a snaží se nepodlehnout.
Představy o svém budoucím povolání od začátku školní docházky
vylíčil V. Karnos („Proč se chci (nakonec) stát lékařem?“). Od plánů
stát se vědcem, vojenským pilotem, počítačovým expertem a filologem
nakonec došlo na studium medicíny – podle otcova vzoru. Ve třetím
ročníku však zatím tráví spousty hodin nad nekonečným počtem stránek
a svůj cíl stát se lékařem zatím spíše cítí v nedohlednu. Dosud jen samá
teorie, teorie a teorie.
J. Ludvík („Psychické a jiné strádání studenta při studiu medicíny“)
pociťuje na začátku každého semestru pochyby typu – Jaký asi bude tento
semestr a celý školní rok? Hlavní stres při učení na zkoušky pramení
hlavně z podvědomého strachu studentů, že nebudou úspěšní a celé to
martyrium budou muset opakovat ještě jednou.
T. Maulenová („Co by se dalo zlepšit...“) upozorňuje na to, že studenti, kteří nastoupí do prvního ročníku, jsou občas naprosto ztraceni,
protože tu neexistuje žádný informační systém. Přimlouvá se za zavedení
jednoho informačního dnu před začátkem školního roku. Za nejlepší, co
jí dosavadní studium nabídlo, pokládá letní stáž IFMSA. Navrhuje styk
z nemocnicí již od počátku studia, obnovu učebnic v knihovně LF a hodnocení výuky anonymním dotazníkem okamžitě po skončení semestru.
Na vlastní adresu kritizuje filosofii „nebudu nic dělat, dokud nemusím“.
M. Mejcharová („Medik v nemocnici aneb nejde o týrání pacientů?“)
nabyla dojmu, že měření tlaku a poslouchání plic a srdce může pacienta
dost vylekat a tím zkreslit výsledek. Ležet ve fakultní nemocnici ji někdy
připadá jako ležet v zoologické zahradě interaktivního typu, kde si
návštěvníci, tedy medici, na pacienty mohou sáhnout, naučit brát krev a
píchat injekce.
Lékař musí mít téměř nadlidské schopnosti, aby dokázal s každým jednotlivým pacientem jednat tak, aby léčba byla úspěšná a případně aby se

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ 8. ROČNÍKU PROGRAMU PRAZDROJ LIDEM
30. 11. 2009 bylo ukončeno hlasování veřejnosti o podpoře společensky prospěšných projektů v Plzni. O rozdělení dotace v celkové výši
3 mil. Kč se ucházelo 22 projektů. Již po osmé
občané rozhodovali, které projekty vedoucí ke
zpříjemnění a zkvalitnění života obyvatel v Plzni podpoří program PRAZDROJ LIDEM.
Od 1. 10. do 30. 11. měla veřejnost možnost
hlasovat prostřednictvím kuponu, internetu
a dárcovských SMS (DMS). Celkem hlasovalo
8362 lidí a projekty podpořili 10 265 hlasy. Mezi
projekty s největším počtem hlasů Plzeňský
Prazdroj rozdělil celkem 3 miliony korun.
Projekty si navíc odnesly krásných 118 881
korun od veřejnosti formou DMS.

Dne 16. prosince 2009 bylo na 3. zasedání
Rady reprezentantů programu Prazdroj lidem
rozhodnuto, kam finanční dar od Plzeňského
Prazdroje poputuje. Kromě projektů, které v hlasování získaly nejvíce hlasů od veřejnosti získali
prostředky též projekty vybrané zaměstnanci
Plzeňského Prazdroje a Radou reprezentantů.
Vítězem hlasování veřejnosti s celkovým
počtem 2 571 hlasů se stalo Terapeutické centrum Ledovec. Na rozvoj aktivit, které pomáhají
lidem s duševním onemocněním nebo s mentálním handicapem, dostane od Plzeňského
Prazdroje 500 000 korun, tedy příspěvek v plné
požadované výši. Významnou částku tomuto projektu věnovala také veřejnost pomocí
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dárcovských zpráv. Terapeutickému centru
Ledovec na DMS konto připsala rekordních
82 215 korun.U zaměstnanců Plzeňského
Prazdroje se na prvním místě umístil projekt, jehož cílem je vybavit pokoje, byty a
společenské prostory Azylového domu MáTa,
určeného pro matky s dětmi v tíživé životní
situaci. Fond ohrožených dětí jako jeho provozovatel obdrží na vybavení azylového domu
od Plzeňského Prazdroje částku 274 000 Kč.
Projektem Rady reprezentantů se stal projekt
Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje,
která na Restaurování Melantrichovy bible z
roku 1549 v pozdně gotické vazbě dostane 104
500 korun.

Členy Rady reprezentantů, kteří měli každý
jakýsi patronát nad jednotlivými zařazenými
projekty, byla též hejtmanka Plzeňského kraje doc. MUDr. M. Emmerová, CSc. a děkan

Lékařské fakulty v Plzni doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. Oba mohou být s hlasováním veřejnosti spokojeni – „jejich“ projekty Komplexní
péče o seniory a Žijeme s cukrovkou plzeňská

veřejnost svými hlasy podpořila, takže oba
dosáhly na podporu z programu Prazdroj lidem.
(jn)

Výsledky hlasování veřejnosti:
Pořadí

Počet bodů

Získaná částka Kč

DMS výtěžek Kč

1

TERAPEUTICKÉ CENTRUM LEDOVEC
vítězný projekt hlasování veřejnosti

2571

500 000

82 215

2

KOMPLEXNÍ PÉČE O SENIORY
– ZAKOUPENÍ ASISTENČNÍHO VOZIDLA

1451

450 000

7 290

3

PŘIHRAJ ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

943

297 500

2 970

4

14. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL
CIOFF „PLZEŇ 2010“

760

232 000

2 565

5

KLUBOVÉ CENTRUM PRO MLADÉ LIDI
S POSTIŽENÍM

607

225 000

3 294

6

NEZŮSTANU NA ULICI A MNOHÉMU SE NAUČÍM

585

94 500

3 996

7

ŽIJEME S CUKROVKOU

458

71 500

2 403

8

30. SMETANOVSKÉ DNY 2010

358

325 000

837

9

KOSTEL SV. MIKULÁŠE V PLZNI – OPRAVA STŘECHY

343

240 000

1 674

10

JAK POMOCI ZVÍŘATŮM V NOUZI

267

66 000

2 538

11

Název projektů

DIVADELNÍ LÉTO POD PLZEŇSKÝM NEBEM

266

120 000

270

VYBAVENÍ POKOJŮ, BYTŮ A SPOLEČENSKÝCH
PROSTOR PRO DĚTI A KLIENTKY AZYLOVÉHO
DOMU MÁTA FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ V PLZNI
vítězný projekt hlasování zaměstnanců

256

274 000

351

RESTAUROVÁNÍ MELANTRICHOVY BIBLE Z R. 1549
V POZDNĚ GOTICKÉ VAZBĚ
projekt Rady reprezentantů

185

104 500

594

„JACÍ JSME?“
(HLEDEJME ODPOVĚĎ V ANTROPOLOGICKÉM SLOVNÍKU)
S antropologickými veličinami a pojmy se
v medicíně setkáváme často. U všech pacientů zjišťujeme tělesnou výšku a hmotnost,
index tělesné hmotnosti BMI, obvod břicha
jako rizikový faktor metabolického syndromu,
obvody končetin při svalové atrofii, pánevní
rozměry, obvody hrudníku, podíl tukové tkáně
v těle a mnohé další. Budeme proto poněkud
překvapeni, jak velice omezený úsek antropologie si pod tímto pojmem představujeme, nahlédneme-li do nedávno vydaného Antropologického
slovníku. Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. s velmi širokým kolektivem (okolo 150 spoluautorů)
odborníků z mnoha vědních disciplin čtenáři
přibližují obor, o němž měl zatím jen velmi
mlhavé představy.
Moderní antropologie (věda o člověku) je
totiž interdisciplinární vědecký obor hledající
odpovědi na základní otázky lidského rodu:
„Odkud jsme? Jací jsme? Kam jdeme?“
Vychází z poznání, že lidé a lidská společenství,
jejich vznik, vývoj a proměny jsou určovány
navzájem se ovlivňujícími danostmi biologickými, medicínskými, psychologickými, sociálními, kulturními atd. Nezbytností v této vědecké disciplině je proto celostní výzkum.
Antropologie studuje biologickou variabilitu
člověka, podobnosti a rozdíly ve vztahu k ostatním biologickým druhům (zejména našim
nejbližším příbuzným – primátům), a lokální
sociokulturní varianty universálních struktur lidského myšlení a chování, jejich rozdílnosti a podobnosti v celém kontinuu vývoje i
možného budoucího směřování.

Dílo pojaté v této šíři musí mít nutně zcela
originální uspořádání. V knižní podobě slovníku
je podle abecedy uvedena pouze zlomkovitá
ukázka (a ještě zestručněná) hesel, jichž na
přiloženém CD je okolo 20 tisíc. Tím se mnohasvazkové dílo zkoncentrovalo do velmi subtilní podoby, která však zájemci umožňuje při
využití běžné výpočetní techniky „nalistovat si“
podle potřeby a zájmu cokoliv během několika
okamžiků. Při tom nejde ani tak o „slovník“ jako
spíše o encyklopedická, někdy velmi obšírná
pojednání o jednotlivých uvedených heslech.
Tak např. heslu „láska“, které i v tištěné podobě
nalezneme pod písmenem „L“, je věnováno
plných sedm stran textu (aktuální před blížícím
se svátkem sv. Valentina), pro heslo „impresionismus“ stačily necelé tři stránky.
Dvacet tisíc hesel nabízí opravdu velmi
pestrý obraz člověka a celé lidské společnosti.
Dostupnost zájemcům zvyšuje bezplatné zpřístupnění na internetu na adrese http://is.muni.
cz/do/1431/UAntrBiol/el/antropos/index.html.
Tímto gestem se autoři připojili k mezinárodní iniciativě za podporu otevřeného přístupu
k vědeckým poznatkům v duchu Berlínské
deklarace z r. 2003. Knižní část slovníku
doprovází vtipné ilustrace Vladimíra Renčína.
Velké dílo inicioval a významně se na něm
autorsky podílel brněnský Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Ani to není náhodné, antropologická
bádání mají v Brně historické kořeny, sahající
i před vznik univerzity. Slovník je určen nejen
studentům antropologie a „příbuzných“ disci22

plin, ale i pro učitele a studenty středních škol
a širší veřejnost.
Malina J. a spol.: Antropologický slovník
aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk.
Akademické nakladatelství CERM, Brno
2009.
J. Novák

OBEZITA – PREVENCE A LÉČBA
(MUDR. DANA MÜLLEROVÁ, PH.D. A KOLEKTIV)
Nakladatelství Mladá fronta přineslo pod stromeček koncem roku
2009 monografii MUDr. Dany Müllerové, Ph.D. a kol. „Obezita – prevence a léčba“. Kniha o rozsahu 262 stran oslovuje širokou odbornou
veřejnost a přináší ucelenou informaci jak o etiopatogenezi a zdravotních rizicích, tak o prevenci a léčbě obezity. Autorka při zpracování
knihy čerpá ze svých dlouholetých zkušeností jak v klinické praxi na
obezitologické ambulanci, tak z výzkumu v oblasti dietologie, výživy a
prevence obezity. Na knize se podílelo 13 spoluautorů z řad předních
odborníků v problematice obezity jak z Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Plzni, tak z pražských lékařských fakult a z Fakultní nemocnice v Bratislavě. Členění do 8 základních kapitol umožňuje čtenáři
dobrou orientaci v textu. Každá kapitola je doplněna odkazy na
nejnovější české i zahraniční články a knižní publikace. Názornosti

monografie přispívá doplnění textu 41 tabulkami a 12 názornými
obrázky. Všechny kapitoly jsou zpracovány přehledně a srozumitelně,
přičemž odráží vysokou profesionální úroveň autorů. Za velmi důležité
považuji to, že se autorce podařilo podat jak jedinečný recentní
přehled preventivních programů v léčbě obezity u nás a v Evropě, tak i
podtrhnout úlohu celospolečenské zodpovědnosti za prevenci obezity.
Publikace je jedinečná i v tom, jakou pozornost věnuje problematice
obezity u dětí a těhotných a přístupu k obéznímu pacientovi v intenzívní péči. Knihu ocení nejen lékaři v klinické praxi, ale i nutriční
terapeuti, fyzioterapeuti a všichni ti, kteří se podílejí na péči o obézní
pacienty a realizaci preventivních programů.
Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
Endokrinologický ústav, Praha

Křest publikace při Šonkově dnu v Praze 19.1.2010 – zleva prof.
MUDr. František Stožický, DrSc., MUDr. Jaroslav Novák, prof. MUDr.
Martin Haluzík, DrSc., doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc., MUDr.
Dana Müllerová, Ph.D., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. a doc.
MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

Hlavní autorka s „novokřtěnou“ publikací

DVA TISÍCE DVĚ STĚ DEVADESÁT LET OD PYRRHOVA VÍTĚZSTVÍ
Jako Pyrrhovo vítězství obvykle označujeme
úspěch, který se za určitých okolností může
obrátit proti samotnému vítězi. Pojmenování
takového vítězství se vztahuje k událostem na
Apeninském poloostrově, od nichž uplynulo
bezmála třiadvacet století.

Pyrrhus žil v létech 319-272 před naším
letopočtem. Narodil se královským manželům
Aiakidovi z Épeiru a Phthie, panujícím na
území jednoho ze starořeckých státečků. Ve
věku dvou let (317 př.n.l.) však byl Pyrrhův
otec zbaven trůnu a musel se s rodinou uchýlit
do vyhnanství. Jeho přítel a mocný panovník
Glaucias však mladému Pyrrhovi pomohl
zpět na trůn, ne však na dlouho, a v r. 304
př.n.l. byl sesazen svým starším spolukrálem
Neoptolémem a vyhnán ze země.
Věnoval se pak válečnickému řemeslu jako
spojenec svého švagra Demetria. V r. 301 př.n.l.
na jeho straně bojoval v bitvě u Ipsu v Malé
Asii. Bitvu však jejich strana prohrála, a tak
Pyrrhos musel jít jako rukojmí do Alexandrie
na dvůr egyptského krále Ptolemaia I. Ten
s ním zacházel velmi slušně a dokonce v r. 298
př.n.l. Pyrrha oženil se svojí nevlastní dcerou
Antigonou. O dva roky později mu dovolil
vrátit se do vlasti. Pak mu ještě pomohl finančně
a vojensky se znovu dostat na trůn v rodném
Épeiru. V r. 295 př.n.l. přenesl Pyrrhus své
sídlo do nového hlavního města Ambrakia.
Pak se obrátil proti svému bývalému spojenci
a švagrovi Demetriovi a v r. 286 př.n.l. dokonce
nakrátko opanoval království Makedonii.
Épeirus se tak stal jedním z nejmocnějších
Helénistických států.
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V té době postupně rostla moc starověkého
Říma, který postupně rozšiřoval svoji svrchovanost směrem na jih. Celá jižní část Apeninského
poloostrova však byla osídlena Řeky (jako tzv.
Magna Grecia) stejně jako velká část Sicílie.
Jedním z cílů římských vojevůdců bylo i řecké
město Tarentum. Po knfliktu v Tarentském zálivu však římské legie v r. 281 př.n.l. město dobyly a vyplenily a Řím sem dosadil svého konsula
a posádku. Tarentští se obrátili na Pyrrha se
žádostí o pomoc, a ten jim vyhověl. Měl k tomu
dva důvody, jednak mu tarentští v minulosti
vojensky vypomohli při dobývání ostrova
Korcyra, jednak se mu nabídla příležitost, jak
rozšířit svoji moc na další území. V jeho snaze
jej významnou pomocí podpořil i král sousední
Makedonie Keraunus. Na jaře r. 380 př.n.l.
se v Itálii vylodil s armádou tří tisíc jezdců,
dvou tisíc lučištníků, pěti set prakovníků, 20
tisíci muži pěchoty a s dvaceti válečnými slony.
Snadno obsadil Tarentum a chystal se k bitvě
s římským vojskem. K té došlo nedaleko města
Heraclea, římské vojsko čítalo 30 000 mužů.
Před vlastní bitvou údajně Pyrrhus nabídnul
římskému konsulovi dohodu, podle níž by Řím
nechal jižní řecké oblasti na pokoji, byl však
odmítnut. Samotná bitva se pro něj nevyvíjela
dobře. Opakované útoky jedné i druhé strany
byly vždy odraženy. Pyrrhus nabyl přesvědčení,

že v případě smrti by jeho vojsko podlehlo panice a bitva by byla ztracena. Proto si vyměnil
brnění s jedním ze svých tělesných strážců. Ten
skutečně v boji zakrátko padl a v Pyrrhově
vojsku se rozšířila zvěst o smrti krále. Římské
legie v domnění, že Pyrrhus padl, nabývaly
v bitvě převahy. V této chvíli se Pyrrhus bez
přilby ukázal svým vojákům a statečně se zapojil do boje. O výsledku bitvy rozhodli váleční
sloni, které Pyrrhus držel až na závěr v záloze.
Římané se dosud nikdy s takovými tvory nesetkali, sloni dokázali prorazit formace legií a když
poté Pyrrhus zaútočil ještě se svým jezdectvem,
bitva byla rozhodnuta. Podle různých pramenů,
líčících tuto bitvu, ztratili Římané až 15 tisíc
padlých, na řecké straně přišlo o život až 11
tisíc mužů.
Pyrrhovo tažení poté pokračovalo. Jeho armádu doplnily posily ze všech oblastí jižní Itálie,
které se obávaly nájezdů z Říma. Obsadil četná
menší města, řada z nich se k němu připojila
dobrovolně. Neapol a některá další města však
odmítla své brány otevřít a Pyrrhus viděl, že
ovládnutí celé jižní Itálie bude obtížnější než
předpokládal. Dva dny cesty před Římem narazil na další mocnou římskou armádu. Z obavy,
že by jeho síly mohly být přečísleny Římany,
nabídnul protivníkovi ještě mírovou smlouvu.
Když byla odmítnuta, rozhodl se ustoupit.
V následujícím r. 279 př.n.l. napadl Pyrrhos
s 25 000 vojáky Apulii. Se spojenci čítalo jeho

vojsko přibližně stejný počet mužů, jako jeho
protivník – 70 tisíc pěších, 8 tisíc jezdců a 19
slonů. Bitva se odehrála poblíž Auskula a trvala
celé dva dny. Ačkoliv proti válečným slonům
měli Římané připraveno několik opatření,
právě sloni znovu prorazili římskou pěchotou
a umožnili rozhodující útok Pyrrhovy jízdy a
královské gardy. Římané v bitvě ztratili 8 tisíc
mužů, Pyrrhus přišel o 3500 vojáků. Právě
tato bitva dala vzniknout pojmu „Pyrrhovo
vítězství“. Sám vítěz jej komentoval slovy:
„Ještě jedno takové vítězství a úplně nás to
zničí.“
Válčení s Římany pokračovalo ještě několik
let. Současně však neporazitelného Pyrrha
požádala řecká města na Sicílii, aby jim pomohl
z ostrova vytlačit vládce z Kartága, které jako
jedna z významných mocností západního
Středomoří ostrov ovládalo. V r. 278 př.n.l. se
Pyrrhovi nabídly dvě lákavé možnosti – obsadit
Sicílii a nastoupit na osiřelý makedonský trůn
po zavražděném králi Keraunovi. Podařilo se
mu dobýt Eryx, nejvýznamnější kartáginskou
pevnost na Sicílii a plánoval zřídit zde dědičné
království pod vládou svého syna Helena.
Obdobně chtěl dosadit na trůn v jižní Itálii
svého druhého syna Alexandra. Tyto plány se
však nenaplnily.
Poté co ztroskotala jednání s Kartágem
Pyrrhus Sicílii opustil. Ještě v r. 275 př.n.l. svedl
další bitvu s Římany u Beneventa. Poučeni

z předchozích bojů podařilo se Římanům
eliminovat účinnost válečných slonů a opět ve
dvoudenní bitvě přinutit Řeky k ústupu.
Ztráty na obou stranách byly děsivé – padlo
9 tisíc římských legionářů a 11 tisíc Pyrrhových
vojáků.
Po této bitvě opustili Pyrrha někteří jeho
spojenci. Se zbytkem svých vojáků – osmi tisíci
pěšáky a 500 jízdními se vrátil do Épeiru. O tři
roky později Tarentum definitivně padlo do
rukou Římanů, v r. 270 př.n.l. pak bylo dobyto
i poslední řecké město Rhegium.
Na začátku roku 274 př.n.l. Pyrrhus dosáhl
vítězství nad makedonským králem Antigonem
II. a stal se též vládcem Makedonie. V r. 272
př.n.l. se pokusil dobýt Spartu a ovládnout tak
celý poloostrov Peloponés. V pouliční bitce ve
městě Argos však sám zahynul, údajně poté,
co místní obránkyně jej zasáhla taškou, kterou
hodila se střechy. Pro protivníka pak bylo
snadné jej usmrtit.
Pyrrhus je pokládán za jednoho z největších
vojevůdců helénistického období. Příliš
dalekosáhlé plány však omezené lidské i
materiální zdroje poměrně malého Épeirosu
nemohly zvládnout. Nakonec všechny jeho
výboje vyšly nazmar. Byl i literárně činný,
napsal své paměti a několik knih týkajících se
válečného umění. Pojem „Pyrrhovo vítězství“
mu zajistil nesmrtelnost.
(J. Novák)

GALÉN (AELIUS GALENUS, GALEN Z PERGAMONU) (129-200) –
NEJSLAVNĚJŠÍ ŘECKÝ LÉKAŘ ŘÍMSKÉ ŘÍŠE
Galenos se narodil ve starořeckém městě Pergamon (nyní
Bergama) v Malé Asii v oblasti
Mysia na břehu Marmarského
moře 1. září 129. Jak to bývá
u starověkých osobností, ani
u Galena není rok narození
zcela jistý a udává se rozpětí 125131 našeho letopočtu. Jeho otec
Aelius Nicon byl bohatý patricij,
architekt a stavitel, se širokými
zájmy o filozofii, matematiku,
logiku, astronomii, zemědělství
a literaturu. Pergamon byl v té
době velmi významným kulturním a společenským centrem
s rozsáhlou knihovnou, druhou
největší té doby (po alexandrijské). Pro Galena otec plánoval tradiční
kariéru v politice a filosofii. Jak sám Galen však uvádí, kolem roku
144 měl jeho otec ve snu zjevení boha Asklépia, který mu doporučil,
aby syna nechal studovat lékařství. Ve věku 16 let se tak Galenos po
předchozím velmi liberálním vzdělání stává studentem prestižního
Asklépiea, zasvěcenému bohu Asklépiovi. Vyhlášené léčebné centrum
bylo vyhledáváno významnými osobnostmi tehdejší Římské říše. Studium
lékařství tehdy trvalo čtyři roky.
Když mu bylo 19 let, otec zemřel. Zanechal po sobě značné bohatství.
To mu umožnilo přijmout staré Hipokratovo doporučení a cestovat po
různých zemích a seznamovat se s léčebnými postupy různých škol.
Navštívil Smyrnu, Korint, Krétu, Kypr a na konec významnou lékařskou
školu v Alexandrii. Ve svých 28 letech se vrátil do Pergamonu jako lékař
gladiátorů, patřících Asijskému velkoknězi, jednomu z nejvlivnějších
a nejbohatších mužů v Asii. Další čtyři roky pak strávil v jeho službách.
Seznámil se s významem výživy, a vlivem zdatnosti, hygieny a preventivních prostředků na výkon zápasníků. Samozřejmě v souvislosti s profesí svých svěřenců se také důkladně seznámil s anatomií těla, léčením
zlomenin a těžkých traumat. S jak vážnými poraněními se u gladiátorů
setkával vyplývá i z jeho označení ran, které utrpěli, jako „okna do těla“.
Za jeho působení u gladiátorského týmu na následky zranění zemřelo

jen pět z nich, zatímco v období jeho předchůdce v důsledku poranění
zemřelo šedesát mužů. V tomto období také intenzivně prohloubil své
teoretické znalosti medicíny a filozofie.
Pravděpodobně politické nepokoje v Pergamonu jej vedly k rozhodnutí opustit město v r. 161 a cestovat po východním Středomoří. Navštívil
Lemnos, Kypr a Sýrii a zabýval se studiem vlastností různých minerálů.
V r. 162 dorazil do Říma v období vlády císařů Marka Aurelia a Lucia
Vera.
Jeho nejznámějším pacientem v tomto období se stal filosof Eudemus.
Galénova filosofická objasňování patologických stavů na Eudema velmi
zapůsobila a s jeho pomocí se tak také výrazně rozšířila dobrá pověst
Galénových lékařských schopností, zejména jeho prognózy dalšího
vývoje nemoci. To také místní zavedené lékařské autority nesly dost
nelibě, naproti tomu naopak Galén kritizoval římské lékaře mimo jiné i
za jejich přesvědčení že medicíně se dá vyučit příliš rychle.
Jedním z nových léčebných zákroků propagovaných Galenem byla
venesekce (pouštění žilou). Metoda v té době v Římě neznámá byla
zavrhována z odůvodněním, že z žíly neodchází krev, nýbrž Pneuma, což
pacienta ohrožuje na životě.
Návrat do Pergamonu v srpnu roku 166 zdůvodňoval profesionální
řevnivostí a závistí, roli však mohlo hrát i vypuknutí epidemie moru,
provázející návrat armád Lucia Vera z Partských válek.
Císaři Marcus Aurelius a Lucius Verus však jej záhy povolali zpátky do
Říma a hodlali jej pověřit službou v armádě, bojující proti Germánům.
Galenos však dal přednost místu osobního lékaře syna Marka Aurelia
– Commoda. Věhlas Galénův dále stoupal, takže se stal dokonce osobním lékařem nejen Marka Aurelia, ale i jeho císařského následníka
Septimia Severa. Zajímavé je, že přes to, že byl vlastně členem nejvyššího
císařského dvora, při psaní i mluvě dával přednost svému rodnému
jazyku řečtině.
V r. 190 se vrátil do Pergamonu. Za rok jeho úmrtí bývá nejčastěji
uváděn rok 200 (tedy před 1810 léty), podle některých však mohlo jít o
rok 207 nebo dokonce až 217.
Galén jako vyznavač hippokratovské medicíny se snažil vytvořit
ucelený systém lékařské vědy, která v jeho době byla značně roztříštěná
a plná rozporuplných tvrzení a teorií. Své vlastní zkušenosti pak sumarizoval v oblastech anatomie, fyziologie a medicíny s využitím poznatků
logiky a filozofie. Galén studoval anatomii lidského těla, pitvy člověka
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však římský zákon nepovoloval, takže četná svá pozorování odvozoval
z anatomie zvířat. Používal tehdy běžné vivisekce, tedy anatomických
a fyziologických zkoumání na živých zvířatech, nejčastěji na prasatech
a opicích. Tyto znalosti mu umožnily provést úspěšně některé chirurgické
zákroky u člověka (mozek, oči), k nimž se později lékaři neodhodlali po
celá dlouhá staletí. Rozeznával také žilní a tepennou krev, domníval se
však, že žilní krev pochází z jater, tepenná ze srdce, a že z obou orgánů je
rozváděna do celého těla.
Jeho literární dílo zahrnovala více než 600 pojednání, více než
u kteréhokoliv jiného starověkého autora. Dochovala se asi třetina jeho
prací, které v překladu zaujímají 22 svazků na více než dvou tisících

stranách. Aby toto vše stačil, traduje se, že zaměstnával okolo dvaceti
písařů.
Ve spisech svých předchůdců objevil velké množství logických chyb
při určování původu chorob. Znalost logiky mu umožnila vypracovat
vědeckou metodologii medicíny, zkoumal vždy původce chorob a
způsob, jak je možné z příznaků nemoci vyvodit odpovídající léčebný
postup. Vždy se odvolával na svého největšího učitele Hippokrata.
Jeho jméno zevšednělo v pojmu „galenika“, označujícím léčivé
přípravky, připravované z drog nebo chemikálií speciálními lékárnickými metodami.
J. Novák

GEORGE WASHINGTON (1732-1799) PRVNÍ PREZIDENT SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH
Že hlavním městem USA je Washington,
D.C. je všeobecně známo. Méně známy jsou
životní osudy muže, který dal americkému
hlavnímu město jméno.
George Washington se narodil 22. února
1732 v hrabství Westmoreland v tehdy britské
kolonii Virginie. Vyrůstal spolu se svými dvěma
staršími bratry ve zděděném venkovském
domě. Smrt otcova zhatila plány na studium
na prestižních anglických školách, kde studovali oba bratří. Jedenáctiletý George tak mohl
navštěvovat jen venkovskou školu a duchovního, od nějž pochytil něco latiny, pravopisu,
počtů, účetnictví, měřičství a geometrie. Záhy se
však naučil jezdit na koni a osvojil si zacházení
s nejrůznějšími zbraněmi, takže již při chlapeckých hrách jej ostatní vrstevníci uznávali
jako velitele.
Od 14 let žil střídavě u své matky a u svých
starších bratrů. U jednoho nich – Vavřince
– se nakonec na farmě Moount-Vernon usadil.
Postupně se zdokonalil v zeměměřičství
natolik, že v r. 1749 byl jmenován úředním
zeměměřičem hrabství Culper. Svůj výdělek
ukládal do pozemků, jichž ve svých dvaceti
letech měl zakoupeno okolo 600 hektarů.
V r. 1751 začali západní hranici Virginie
narušovat Francouzi. George v hodnosti majora
působil v pohraniční koloniální milici a poprvé
se nakrátko důvěrně seznámil s vojenským
životem. Musel náhle doprovodit svého nemocného bratra kvůli změně podnebí na ostrov
Barbados. Tam se nakazil neštovicemi, z nichž
se sice vyléčil, jizvy na obličeji mu však natrvalo zůstaly. V r. 1752 bratr Vavřinec zemřel,
a George podle jeho poslední vůle všechny
statky zdědil. V té době vedle péče o rozsáhlé
hospodářství byl jmenován též velitelem jedné
ze čtyř divizí virginské milice.
V dalších letech následovalo několik srážek
s francouzskými silami, které se snažily zajistit si svrchovanost nad rozsáhlým území od
Louisiany po Quebeck. V r. 1759 dosáhli Britové
rozhodujícího vítězství v bitvě u Quebecku
a francouzské sny o převaze v Severní Americe
skončily. Washington podal demisi na svoji
vojenskou hodnost a vrátil se na Mount Vernon.
V lednu 1759 se oženil s Martou Curtisovou.
Následovalo patnáct let klidného života.
George zvelebil farmu, zlepšil výnosy, pěstoval
tabák, založil ovocné sady a vinice, pokoušel
se o chov dobytka. Pořádal štvanice na lišky
a koňské závody, v nichž jako jezdec aktivně
závodil. Byl uznávanou a váženou osobností.
Po mírové smlouvě s Francií v r. 1763 se
Anglie stala prvořadou velmocí. Bylo však
třeba zvětšit loďstvo a rozšířit armádu, a na to
bylo třeba peníze. Zdroje hledala v koloniích.

Přišla nepopulární opatření. Kolonie podle vládního výnosu nesměly vyrábět řadu předmětů
a obchodovat s nikým jiným kromě Anglie.
Výnos o kolcích nařizoval kolkovat všechny
veřejné a obchodní listiny. Na zboží dovážené
do kolonií bylo uvaleno clo. Guvernér rozpustil
sněmovny některých protestujících států.
V prosinci přijely do Bostonu tři lodi s nákladem čaje. Ten měl být prodán výhodně, za
nízkou cenu, ovšem se clem. Okolo padesáti
mladíků však za soumraku ještě týž den naházelo celý náklad od moře. Z Londýna nato
přišel příkaz uzavřít od června 1774 bostonský
přístav.
Krátce poté se sešli zástupci téměř všech
kolonií na zakládacím kongresu. Postupně
byly uzavřeny všechny severoamerické přístavy, obchod ustal. Došlo k prvním srážkám
s britskými jednotkami. Ve vyhrocené situaci
se znovu sešel kongres ve Filadelfii a konstatoval, že petice prvního kongresu anglické
vládě byly bezvýsledné. Kongres rozhodl uvést
kolonie do stavu obrany, vrchním velitelem byl
jednomyslně zvolen George Washington.
V roce 1775 se ještě neválčilo. Kongres se
dokonce pokoušel o smír s králem. Odpověď
však byla jasná – hrozba zpustošení země najatou třicetitisícovou armádou. Na důkaz, že to
myslí vážně, byla spálena dvě města – Falmouth
a Norfolk. Washington dal dohromady armádu o
třech divizích. V březnu 1776 Američané ovládli Boston, protivník byl nucen město vyklidit. 4.
července schválil kongres „Prohlášení nezávislosti“ s vyhlášením „Spojených států amerických“ pro 13 původních kolonií. Rozhořela se
vleklá válka za nezávislost, v níž dílčí prohry
a ztráty střídaly vítězné bitvy. Kritické chvíle nastaly na podzim r. 1777, kdy Angličané
vstoupili do Philadelphie a Washingtonova
jedenáctitisícová armáda se na zimu musela
spokojit s táborem ve Valley-Forge. Vojáci byli
nedostatečně vystrojeni na zimní podmínky,
mnozí měli tak chatrnou obuv, že ve sněhu
zanechávali krvavé stopy. Vázlo zásobování.
Diplomatickým úspěchem bylo uznání nezávislosti Francií.
V květnu 1780 anglické loďstvo dobylo
Charleston. O poměrech v americké armádě
svědčí i fakt, že v zimě 1780 denně až sto
vojáků přecházelo k nepříteli, nutil je k tomu nesnesitelný hlad. Washington byl jedinou
autoritou, schopnou udržet kázeň ve 32-tisícové
armádě. Dostavily se i úspěchy – Američané
porazili koloniální vojska u King´s Mountain,
u Cowpens a v dalších střetech. V březnu
1783 se Washington dokázal vypořádat se
schylující se rebelií kvůli nedoplatkům žoldu
a dalším problémům. Konečně 19. května
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1783, v den osmého výročí první krvavé
srážky u Lexingtonu, bylo zastaveno válečné
nepřátelství. Washington složil vrchní velení do
rukou kongresu a koncem roku odjel na svůj
statek v Mount-Vernonu, který za posledních
devět let spatřil jen dvakrát.
Vrátil se ke svým předválečným zvykům –
vstával před východem slunce, do snídaně pracoval ve své kanceláři, potom vyjížděl na koni
do polí. Odpoledne a večer se věnoval rodině a
společnosti – po nevlastním synovi adoptoval
dvě vnoučata. Narůstaly však vnitřní problémy
nového státu, moc kongresu slábla a hrozila
hospodářská katastrofa. Situaci zachránila konference zástupců všech států ve Philadelphii,
která v září 1787 přijala ústavu. Tu začátkem
roku 1788 ratifikovalo jedenáct států. Podle ní
byl 7. ledna 1789 George Washington zvolen
prvním prezidentem Spojených států.
Ač kandidaturu zprvu se vším důrazem
odmítal, apel na povinnost vůči zemi a svým
spoluobčanům jej donutil, aby volbu přijal.
V dubnu 1789 složil prezidentský slib.
Následovala dvě volební období, dlouhých
osm let budování základů nového státu. K Unii
se postupně připojily Severní Karolína, Rhode
Island a nové státy Vermont, Kentucky a Tennessee. Washington v tomto období se ctí obstál,
kongres mu udělil jako prvnímu politikovi
v historii zlatou medaili vděčnosti kongresu.
Vrátil se na Mount-Vernon s úmyslem strávit poslední léta svého života v poklidu svého
hospodářství. V červnu 1798 však jej kongres
ještě jednou povolal jako vrchního velitele
branných sil Unie pro případ hrozící války
s Francií. K té však nedošlo.
Již doma v prosinci 1799 na své jedné
projížďce se nachladil, ale příliš toho nedbal.

Ačkoliv sněžilo, ještě si vyšel do sadu. V noci jej
postihla silná zimnice a dýchací potíže. K ránu
se mu ještě přitížilo, nepomohlo ani lékařské
konsilium. Poslední slova platila jeho osobnímu tajemníkovi Learovi: „Umírám. Dejte mě
slušně pohřbít a nedávejte mé tělo do hrobky
dříve než třetí den.“ ... „Rozumíte mi?“ Bylo 14.
prosince 1799. O čtyři dny později byl v MountVernonu pohřben.
A na závěr, co znamená D.C. za názvem
hlavního města Spojených států? Za názvy

amerických lokalit bývá vždy uvedena zkratka
státu, v němž se nachází. „D.C.“ za jménem
Washingtonu znamená v plném znění „District
of Columbia“ a je symbolem toho, že hlavní
město USA neleží na území žádného ze států
Unie. „Colombia“ bylo na konci 18. století poetické synonymum pro „Spojené státy americké“.
Město bylo založeno podle ústavy Spojených
států na čtvercovém pozemku o rozměrech
10x10 mil (cca 260 km2) na pomezí států
Maryland a Virginia u řeky Potomac. Jméno

„Washington“ na počest prvního presidenta
přijala federální metropole 9.9.1791. Kongres
USA v něm poprvé zasedal 17.11.1800. Dnes se
na jeho teritoriu vedle hlavního města nachází
dvě další města – Georgetown a Alexandria.
Podle Šmrha J., Bittmann B.: Jiří Washington.
Orbis, Praha 1946.
(jn)

PLES LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI 12. 3. 2010
Všichni posluchači a zaměstnanci, jejich příbuzní a známí i všichni další příznivci tance a dobré muziky jsou srdečně zváni
na

Reprezentační ples plzeňské lékařské fakulty
12. března 2010. Ples se uskuteční v Měšťanské besedě.
Hudbu k tanci i poslechu obstará Taneční orchestr Miroslava Novotného.
Bližší informace o předprodeji vstupenek jsou uvedeny na webových stránkách fakulty. (r)

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ MEDIKŮ 2009

Přinášíme dva záběry z vánočního zpívání 16. 12. 2009, o němž jsme přinesli zprávu v minulém čísle Facultas Nostra (č. 84-5. str. 31)
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ŽIVOTNÍ MOUDRA A PRANOSTIKY
Časy se stále mění a my se měníme s nimi (Sokrates)
Někdo mlčí proto, že neví, a někdo mlčí proto, že ví své.
(Arabské přísloví)
O své věčnosti rozhoduješ v tomto životě. (Sören Kirkegaard)
Máme jedinou moc, moc nekecat (Gabriel Laub)
Kdo chce pohnout světem musí nejdřív pohnout sám sebou.
(Sokrates)
Sláva patří prvnímu, i když následovníci to umí lépe.
(Arabské přísloví)
Lepší je zapomenout a usmívat se než vzpomínat a být smutný.
(Christian Rosetti)
V lásce vždy zápasí bolest a radost. (Publius Syrius)
Když je zhasnuto, všechny ženy jsou překrásné. (Anonym)
Lepší paměť než láska má nenávist. (Honoré de Balzac)
Věda, jež nepřináší užitku, podobá se léku, jenž neléčí.
(Arabské přísloví)
Ctnost rodičů je velké věno. (Moudrost starých Římanů)
Přemýšlíš o stáří – stárneš. (E. Kapijev)
Nikdo není moudrý, kdo není také statečný.
Být někdy nemocen je zdravé. (David Thoreau)

Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které
nám vzaly dech. (Japonské přísloví)
Neodpírej dobrodiní těm, kdo je potřebují, když je v tvé moci
něco učinit (*)
Panovník, jenž dá na lživé řeči, bude mít za služebníky samé
ničemy. (*)
(*) Přísloví krále Šalamouna. Biblion, České Budějovice
2003
Na Nový rok zrána jasné lesky, prorokují v létě časté blesky.
Na Nový rok déšť – o velikonocích sníh.
Jaké počasí na svatého Makaria bývá, takové se i v září ozývá.
(2.1.)
Na Tři krále zima stále.
Svatý Hilarius – vyndej saně schovej vůz. (13.1.)
Na den svatého Pavla poustevníka pěkný den – dobrý rok,
větrný den – mokrý rok. (15.1.)
O svaté Anežce od kamen se nechce. (21.1.)
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Když v lednu roste tráva, málo rolník sklidí s polí.
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