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■ ROZDĚL SE O JÁTRA! 
Orgánů vhodných 
k transplantaci je málo 
a čekatelé stále přibývají. 
Jak je všechny podělit?  
Štědrá jsou v tomto 
ohledu játra – díky jejich 
schopnosti regenerace 
je možné je rozpůlit 
a transplantovat dvěma 
pacientům. Podobné 

situace se většinou 
řeší tak, že je jeden 
orgán rozdělen mezi 
dospělého pacienta 
a dítě (které dostane 
menší část). V září se 
ale v pražském Institutu 
klinické a experimentální 
medicíny (IKEM) patrně 
vůbec poprvé na světě 
podařilo jedna darovaná 
játra rozdělit mezi dva 
dospělé!  Šlo o manžele, 
kteří se otrávili 
muchomůrkou zelenou 
a bez transplantace 
by do několika hodin 
zemřeli. 

■ CHŘIPKU PRÝ 
PORAZÍME DO 5 LET 
Ačkoli se se 
může zdát, že 
je to docela 
obyčejná 
nemoc, chřipka 
zabije každoročně 
na světě statisíce lidí. 
Chřipkový virus je navíc 
velmi zrádný – neustále 
mutuje, a proto je 
těžké najít dlouhodobě 
účinnou vakcínu. Vědci 
z Královské univerzity 
v Londýně ale nedávno 
prohlásili, že už řešení 
mají! U viru se totiž mění 
pouze složení proteinu 
na povrchu – jádro 
zůstává stejné a právě 
na něj se zaměřili. 
Jádro viru mohou zničit 
imunitní buňky zvané 
T-lymfocyty – úkolem 
nové vakcíny tedy bude 
tyto buňky vybudit 
k tomu, aby začaly 
produkovat proti viru 
smrtící protilátky. Dočkat 
bychom se prý měli za 
5 let. 

■ DIAMANTOVÉ ZUBY 
Osteonekróza čelisti 

Když někomu nasadíme brouka 
do hlavy, začnou ho užírat čer-

né myšlenky. Existuje ale i takový 
hmyz, jehož pobyt v mozku je pod-
statně užitečnější – třeba robotický 
červ vědců z amerického Národní-
ho institutu biomedicínského in-
ženýrství (NBIB), který tam dokáže 
schroustat rakovinovou tkáň!

Odebrat správně nádor z moz-
ku je náročné i pro zkušené ope-
ratéry. Největším oříškem bývá 

nepoškodit přitom zdravou tkáň. 
Právě s tím se skvěle poradí ro-
botický červ. Lékaři ho „nasadí“ 

pacientovi do mozku a poté za-
čnou orgán skenovat metodou 
magnetické rezonance. Díky tomu 
vidí, kde přesně se nádor nachá-
zí, a červa navedou na to správné 
místo činu. Ten už pak sám nádor 
spálí a rakovinovou tkáň vysaje. Ta 
zdravá zůstane netknutá! 

Zatím byl šikovný červík testo-
ván pouze na prasatech a mrtvých 
tělech. Vědce ještě čeká dlouhá 
fáze výzkumů a experimentů, než 
se bude moci používat u živých 
pacientů. ■

Nádor na mozku sežere červ Nádor na mozku sežere červ 

Jak si rychle a jednoduše zkontrolovat 
svůj zdravotní stav? Stačí běžná procház-
ka parkem – pokud tedy zavítáte do Ústí 
na Labem. 

V ústeckých Městských sadech vyrostla 
unikátní stezka s názvem 6 minut pro 

zdraví. Je opatřená časomírou, měřením 
vzdálenosti, informačními tabulemi a hodno-
tící tabulkou. Stačí jen sledovat vzdálenost, 
kterou je schopen člověk ujít během šesti mi-
nut. Výsledek ukáže, jak jste na tom se svou 
kondicí, především ale se srdcem a plícemi. Jedná 
se o pilotní projekt, který dosud nebyl realizován 
nikde jinde Evropě. 

Jednoduchý test má podnítit zájem o sledování 
vlastního zdravotního stavu a může být také mos-
tem při komunikaci mezi lékařem a pacientem. 
„Jsem přesvědčena, že člověk, který projde test 
na stezce a má možnost jej kdykoliv, zdarma a ano-
nymně opakovat, může pomoci svému lékaři lépe 

a včas odhalit případnou nemoc. Nebo pomoci sle-
dovat vývoj léčby své nemoci v čase,“ vysvětluje 
kardioložka MUDr. Iveta Petrová, která dala podnět 
k realizaci celého projektu.

Takzvaný šestiminutový test chůze je známou 
diagnostickou metodou, která se používá u nás 
i ve světě. Doposud se ale vždy jednalo o využi-
tí v rámci specializovaných lékařských zařízení. 
Umístění v parku je z tohoto pohledu originální. ■

Milovníci černého moku 
mají další důvod si v kli-

du dopřát svých několik šálků 
denně. Důkaz o blahodárných 
účincích kávy na naše zdraví 
tentokrát přišel od americ-
kých vědců z univerzity v Dur-
hamu v Severní Karolíně. 
Konkrétně potvrdili pozitivní 
vliv na játra – kofein údajně 

pomáhá proti onemocnění zvanému NAFLD (Non-
alcoholic fatty liver disease), jakémusi ztukovatění 
a ztvrdnutí jater, které není způsobeno alkoholem. 
Na svědomí ho mohou mít některé léky, steroidy, 
genetická dispozice, ale také cukrovka, obezita a ne-
zdravá strava. 

Tuk se ukládá pomalu a o nemoci se dlouho neví. 
Může být objevena dokonce až ve chvíli, když už pa-
cientovi pomůže jen transplantace. Důležitá je tedy 
prevence – a jak to nyní vypadá, kromě zdravého 
životního stylu nám může pomoci i káva! 

Vědci myším systematicky protučňovali játra, ně-
kterým navíc dávali kofein – množství, které odpo-
vídá 4 šálků kávy denně. A právě tyto myši-kafařky 
na tom nakonec byly mnohem lépe. Kofein stimulo-
val enzymy, které likvidovaly tukové kapičky, a játra 
tolik netvrdla. ■

1:0 pro kávu Když se lidé soustředí na udržení tělesné 
rovnováhy, udržují přitom jakousi rov-

nováhu i při nakupování. Přesněji – nekoupí 
hned tu nejdražší věc, která jim padne pod 
ruku, ale ani ty nejlevější nekvalitní „šunty“. 
Mají zkrátka vyvážená rozhodnutí. 

S takovým tvrzením přišel nedávno Je� rey 
Larson, profesor marketingu z Brigham Young 
University v americkém Utahu. Uskutečnil po-
kus, při kterém si dobrovolníci nejprve vybírali 
na internetu televizi. Poté je nechal hrát hru 
ovládanou pohybovou podložkou pro nohy 
a ptal se přitom na jejich preference. Většina 
z nich si během tělesného „balancování“ vy-
brala televizi střední cenové kategorie. Podle 
Larsona jde o významný důkaz toho, že fyzická 
aktivita může ovlivnit naše psychické pochody. 

A jak tedy vyrazit do obchodů? „Pokud ne-
chcete příliš utratit, nakupujte na vysokých 
podpatcích,“ radí Larson. Řešení má i pro pány 
– ti mají před nákupem zkusit třeba jógu. ■

PŘÍLIŠ 
utrácíte? 
Nakupujte 
v podpatcích! 

PŘÍLIŠ 
utrácíte? 
Nakupujte 
v podpatcích! 

Šest minut pro zdraví 
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způsobuje rozpad 
kosti a zubů. Pacienti 
pak nemohou dostat 
ani zubní implantáty 
– jediným řešením je 
náročná a bolestivá 
operace. Ale nemusí 
být! Vědci z Kalifornské 
univerzity tvrdí, že 
operaci snadno nahradí 
nanodiamanty. Kousky 
drahého kamene 
o velikosti asi 5 
nanometrů, které vznikají 
jako vedlejší produkt 
při těžbě diamantu, 
se injekčně implantují 
do úst. Tam pozvolna 
uvolňují důležité 
proteiny, které podpoří 
růst nové kosti. Zatím 
to bylo vyzkoušeno 
jen na zvířatech, 
pokusy s lidmi jsou ale 
na programu. 


