
užití isooktanu stoupl bez jakékoli 
úpravy motoru na 1200 koňských sil. 
S touto pohonnou látkou po vhodné 
úpravě motoru mají býti výsledky 
ještě daleko příznivější. Isooktan není 
dosud po továrensku vyráběn, ale po
dobá se pravdě, že britské minister
stvo letectví opatří si jeho výrobu a 
vybaví tímto pálivé některé skupiny 
zatím na zkoušku. Pro letectví mělo by 
takové palivo samozřejmě veliký vý
znam, protože by umožnilo buď zvět- 
šiti akční radius letadel, nebo zvětšiti 
užitečné zatížení. L.

Sto let plavby mezi Hamburkem a 
New Yorkem. Před sto lety v únoru 
r. 1836 zavedl loďař Robert Miles Slo- 
man první pravidelné spojení mezi 
Hamburkem a New Yorkem pomocí 
čtyř plachetních lodí. M.

Vliv rakovinu působících uhlovodí
ků na dělení buněk. Před časem jsme 
již referovali o tom, že se podařilo se
strojit! celou řadu látek, které vstřik- 
nuty do tkání živočišných, dovedou 
vyvolati rakovinné bujení. Z nich nej
účinnější se ukázal methylcholanthren, 
který účinkoval ve všech případech, 
a téměř u všech teplokrevných zvířat, 
která byla vzata do pokusu. Samo
zřejmě nejzajímavější otázkou zde zů
stával problém, jak a na které místo 
tkáně zmíněný uhlovodík účinkuje. 
A protože je známo, že rakovinný růst 
jeví nejnápadnější znaky na buněč
ném jádru, které u zhoubného bujení 
jeví t. zv. atypické mitosy (chromo- 
somy jádra*) neoddělují se od sebe 
obvyklým způsobem, nýbrž nepravi
delně, překotně a v několika rovinách), 
obrátila kanadská badatelka Marie 
Hearuová svoji pozornost k vlivu 
methylcholanthrenu na dělící se jádro 
buněčné. A vskutku zjistila, že po ne
patrné dávce tohoto uhlovodíku tvoří 
se v buňkách nepravidelné mitotické 
útvary, které autorka podrobně popi
suje a které se dají srovnati se zjevy 
charakteristickými pro rakovinné buje
ní. Její objev má značný teoretický vý
znam, neboť ukazuje, že rakovinu vyvo
lávající látky jsou s to působiti přímo 
na buňku, s kterou jsou ve styku, a

*) Viz článek prof. Úlehly, Véda a život I. 484., 
a články doc. Krajníka v tomto ročníku.

nikoli na celý organismus nebo jeho 
jednotlivé ústroje, jak se dříve mysli
lo. Kromě toho plyne u uvedených 
pokusů, že některé druhy rakoviny 
mohou na počátku býti vskutku je
nom místním, nikoli celkovým one
mocněním, což je rovněž soubor ná
zorů, které dosud byly sporné. Práce 
byla konána v Cambridgi v Anglii, a 
je popsána v časopise Nature, 1936, 
str. 291. .5.

Rotenon jest účinná součástka rost
liny řeč. derris; je to tropická motýlo- 
květá rostlina, jíž dávno používají do
morodci britské Zadní Indie při chy
tání ryb jako šípového jedu. Rotenon 
je v podstatě žaludkový jed, jehož se 
používá proti hmyzu, jenž ssaje a 
a kouše. Používá se na př. rotenonu 
ve Spojených státech severoameric
kých při ničení hmyzu (od r. 1919), po
zději potom také v Číně, Japanu a na 
Sumatře. Hledá se i v jiných rostli
nách. Rotenon je jed, v kořenu derris 
je ho nejvíce, proto používají Číňané 
a Malajci tohoto kořenu k sebevraždě 
(žvýkáním kořene). V novější době se 
rotenonem zaměstnával N. Schmitt, 
nalezl je j netoliko v kořenu derris, ale 
i v jiných motýlokvětých rostlinách 
cizokrajných. Ve Spojených státech 
severoamerických badají nyní o jeho 
synthesi. M.

Roční těžba diamantů v karátech 
byla na celém světě 5,600 tisíc (1 karát
— 0'2g). Jižní Afrika poskytla 3,143
tisíc karatů, Belgické Kongo 1,108 tisíc, 
Jihozápadní Afrika 520 tisíc, Západní 
Afrika (Zlaté pobřeží) 417 tisíc, Britská 
Guayana 190 tisíc, Portugalská západ
ní Afrika 150 tisíc, Nová Guinea 50 ti
síc karátů. M.

K dějinám nakažlivých chorob,
jichž obrazy podal v tomto roč
níku Vědy a života dr. G. Gellner, 
přináší další příspěvek studie té
hož autora, uveřejněná pod titu
lem Tomáš Jordán v Časopise Ma
tice moravské LX. 1936, str. 85—140.
— Dr. Tomáš Jordán z Klausenbu rku 
zemřel před 350 lety, r. 1586, zastával 
úřad zemského lékaře na Moravě a 
získal si světové pověsti jako epidemi
olog a balneolog, jednak součinností 
praktickou, jednak literární. Vydal 
díla o »vodách hojitedlných«, o morech

565



atd., jimiž stanul vysoko nad svými 
současníky. — Gellnerova studie ob
sahuje mnoho zajímavostí o lékařství 
XVT. stol. T

Tuky z kávové usazeniny. Kávová
zrnka obsahují olej (asi 12—14% váhy 
zrnka), jenž většinou zbývá také při 
pražení. Tento olej zůstává i po uva
ření kávy bez změny, v kávové usaze
nině. Konečně se nalézají také v kávo
vých náhražkách, na př. ve sladové 
kávě oleje, ač jejich množství je nejvýš 
5—8%. Při extrakci 55 kg usazeniny, 
nashromážděné z kaváren a domác
ností v městě Karlsruhe, chloridem 
uhličitým získali 5‘8 kg hnědého oleje, 
jenž dává při rozkladu bezbarvé 
mastné kyseliny, hodící se výborně 
pro výrobu mýdel. Mýdla horší ja
kosti se vyrábějí přímo z původního 
hnědého oleje. J. M.

Borax umělým hnojivém. Zásluhou 
Sachsooou bylo dokázáno, že rostliny 
potřebují nezbytně ke své výživě ně
kterých nerostných prvků, které zbý
vají po spálení rostliny v popelu. 
Dlouho bylo uznáváno za pravověrné 
učení zemědělských chemiků, že tako
vých prvků jest prý jenom deset a 
byly proto na rozdíl od ostatních 
prvků nazvány prvky životodárnými 
(biogenními). Teprve v posledních le
tech byly cdhaleny tyto omyly, když 
se poznalo, že také jiné prvky jsou 
stejně důležité pro správný vývoj 
rostliny, třebaže byly dříve přehlíže
ny, poněvadž jich rostlina potřebuje 
celkem jenom málo. V říši nerostné 
známe 92 prvků, z nichž více než po
lovice se účastní na stavbě živé hmoty. 
Jest však velmi pravděpodobné, že je
jich počet ještě vzroste, jestliže budou 
vypracovány přesnější a dokonalejší 
metody biochemického rozboru.

Bor, mangan, měď, křemík, fluor a 
jod, jež nazýváme podle Fearona ne
měnnými mikrosoučástkami, jsou prv
ky v malém množství nezbytné všem 
organismům: zřídka jich bývá více 
než pět tisícin procenta z celkové váhy 
těla. Jiné prvky, jako na př. zinek, 
lithium, olovo, arsen a pod. jsou rov
něž důležité, ale jenom v jednotlivých 
případech a úlohu jejich musí vy- 
světliti blíže teprve další badání.

V tom ohledu má však bor jistou 
národohospodářskou důležitost, jak 
prokázaly práce Agulhona (1910) a 
Waringtona (1925). Dlouho nebylo zná
mo, že bor jest nezbytný, protože ho 
stačí jenom nepatrné množství. Ale 
bez něho se nemohou rostliny vyvíjeti, 
zakrňují a hynou. Potřebují ho tak 
málo, že většina půd má dostatek boru 
pro normální rozvoj rostlinstva. Ale 
v posledních letech se obrátila pozor
nost zemědělských vědeckých pracov
níků k jistým málo prozkoumaným 
rostlinným nemocem. kde nebyla zná
ma jejich příčina. Warington uvádí 
jako typické příklady nemocí z nedo
statku boru, že u bobu opadávají pou
pata, cukrovka začne z vnitřku 
trouchnivěti, vodnice uvnitř zahnívá a 
pod. V mnohých případech byla ne
moc zažehnána, přidalo-li se k hno- 
jivu něco boritých sloučenin. Při la
boratorních pokusech stačilo přidati 
1:2,500.000 gr boru na jeden litr živné
ho roztoku, aby se rostlina uzdravila, 
kdežto při polním hnojení jest 10—25 
kg boraxu na jeden hektar horní hra
nicí. Nad toto množství se nesmí jiti, 
protože jinak hrozí zase rostlinám ne
bezpečí otravy.

Borax Consolidated, Ltd. zřídila pro 
studium této otázky zvláštní labora
toř, z jejíchž výsledků vyplývá, že se 
borax (tetraboritan sodný) jako hno- 
jivo sice osvědčil, ale že se nesmějí 
skládali přepiaté naděje do jeho účin
ků. Na shora uvedené choroby rost
linné jest výborným lékem, v jiných 
případech zase neúčinkuje. Zbývá 
proto nalézti příčiny ještě mnohých 
jiných nejasných nemocí rostlin, kde 
jejich příčinou není nedostatek boru, 
ale možná zase nějakého jiného prvku. 
To je úkolem rostlinné pathologie a 
biochemie. St.

Nový vitamin P. Ačkoliv studium 
vitaminů trvá sotva čtvrt století, přece 
se už rozrostl rozsah látky do zname
nité šířky i hloubky. K původním čty
řem nebo pěti vitaminům přibylo více 
jiných. Stává se to proto, že staré vi
taminy jsou buď rozkládány na od
lišné složky nebo jsou objevovány 
nové vitaminy. Něco podobného se 
právě děje se starým známým — vita
minem C, jehož nedostatek působil
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