
činnost, působí lépe po bouřích za sníženého barometrického tlaku. Podobně 
také se přesvědčil on i jiní lékaři, že náprstníkové preparáty předpisované při 
celkovém šoku jinak působí u lidí v nížinách než u lidí žijících ve vysokých horách.

Konečně i čas má svou úlohu při působení látek na živé tělo. Chininová sůl 
zpravidla zachrání život nemocnému zhoubnou malarií, když je zředěný její roztok 
pomalu vstřikován do žil. Roztok je pak ponenáhlu rozptýlen krví k jednotlivým 
ústrojům i tkáním, aniž ohrožuje srdeční práci. Ale kdyby byl vstříknut náhle, 
zabránila by jeho koncentrace v krvi činnosti srdce a pacient by zemřel. V tomto 
případě závisí účinek látky tělu příznivý nebo škodlivý na časové rychlosti, 
s jakou je podána.

Hadí jed se pokládá odedávna za velmi nebezpečný, avšak už ve středověku 
věděli, že jed někte rých hadů v malých dávkách je cenným léčivem. Crotalin 
z jedu chřestýše uklidňuje mozkové křeče a má prý též příznivý vliv při záchvatech 
padoucnice. Bylo prokázáno také (/?. <5. Mac Fartene, B. Barnett, S. M. Pecti), 
že jed americké užovky, zvané moccasin, a indické daboiy tak sráží krevní bílkoviny, 
že v malých dávká ch se osvědčil při léčení některých druhů krvácivosti. Nesmírně 
zajímavé jsou též pokusy francouzských i amerických badatelů (/7. Laignet-Levastin, 
L D. Čady), kteří poznali, že kobří jed tiší bolesti a je vhod ným lékem pro 
choré, kteří si zvykli na velké dávky narkotik, zle působících na srdce. A Buckhardt 
tišil hadím jedem skoro bez výjimky bolesti při ischiasu, při mezižeberní neuralgii 
i při kloubovém rheumatismu. Hadí jedy vesměs ztrácejí jedovatost při podání ústy, 
protože se trávením porušují.

Podle pokusů nejprudším jedem z alkaloidů je chlorid akonitinu (z oměje), 
který usmrcuje už v dávkách 0,28 miligramu na kilogram živé váhy kočky. 
Hned druhý po něm je nikoti n, jehož soli na rozdíl od jiných alkaloidů jsou 
však méně jedovaté. Oba tyto jedy snadno proni kaj í sliznicemi a mohou usmrtit 
i když jsou vstřebány na př. v oku. Smrtelná dávka kobřího jedu je 1,04-2,6 
miligramu na kilogram živé váhy kočky; kolísá tak proto, že jed kobry jako jiných 
hadů nemá stálého složení, podléhá vlivu teploty, světla a pod.

S lékařského hlediska snad nejpodivněji se chová glykosid ouabain (g-strofantin). 
Pro farmakology nemůže být ani jedem, poněvadž se ho úspěšně užívá v nejkritič
tějších případech, kdy srdce nadobro vypovídá službu, ale jeho smrtná dávka 
jest 0,1 miligramu na kilogram živé váhy kočky, tedy o polovici menší než u chloridu 
akonitinu. Je to asi nejlepší příklad, jak je někdy nemožné rozhodnout, co je 
lék a co jed. 5.

Staronová elegance. „Maminky dávají dcerám cho dif se skleslými 
rameny a staženými ňadry, aby vypadaly štíhlé. Je-li která dcerka statnější po
stavy, říkají, že je jako zápasník a dávají jí málo jíst. A tak způsobí, že i z pěkné 
postavy se stane třtina."

To říkají verše Terentiovy (umřel r. 159 před Kr.), vzaté z nějaké starší řecké 
komedie. Ale ještě koncem 4. stol. po Kr. si tyto verše jako aktuální zacitoval 
Ausonius. A tak dále. Z
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