
Když se nyní dotkneme drátu, stále ponořeného v kyselině, na jednom místě 

zinkovou tyčinkou, objeví se na tomto místě táž reakce znovu a šíří se odtud 
podél drátu až na konec, kdež vyhasne. Toto lze opakovati libovolně několi krát 
za sebou, ale po každé reakci je nutno chvíli vyčkati, neboť drát je nějaký 
okamžik „nedráždivý". Také tím připomíná skutečný nerv, jenž jeví po každém 

podráždění kratičkou nedráždivou čili refrakterní fázi. Další obdoba je v tom, 
že též podrážděný drát dává akční proud, běžící po něm souhlasně s uvedenou 
povrchovou reakcí. Drát lze zcela stejně „podrážditi“ i jinými podněty : poškrabá

ním sklem, ohřátím, elektřinou, dotykem některou redukující látkou.
Jisté nervy našeho těla reagují na jediný trvalý podnět nikoli jediným po

drážděním, nýbrž několika vzruchy obyčejně rytmickými, které se prozrazují ně

kolika za sebou jdoucími vlnami akčního proudu. Tohoto typu jsou na příklad 
nervy hmatové a nervy smyslu svalového. Železný drát napodobuje i tyto ryt
mické vzruchy, leží-li v 7O”/o kyselině dusičné za stálého míchání tekutinou a 
dotkneme-li se ho zinkem. Jeho povrch se začne rytmicky barvit a odbarvovat 

ve vlnách, které probíhají od místa dotyku ke konci drátu s frekvencí 40 — 70 
za minutu. Akční proudy jeví pak tutéž frekvenci.

Popsané změny kovového „nervu" mění rychlost vlivem teploty podivuhodně 

stejným způsobem, jako dráždivost a vodivost nervu skutečného.
Nelze ovšem tvrditi, že se v drážděném nervu děje něco totožného s uve

denými procesy „nervu“ železného. Ale jsme zde před modelem, který, jak se zdá, 
není jen povrchním napodobením nervové činnosti. To, co objevil biolog Li'He 
jako novou vlastnost železa, je novinkou i pro chemika a fysika. Ač se chemie 
s fysikou zabývají tímto zjevem už několik let, dosud se nesjednotily na jeho 

výkladu. Možná, že tím vzniká nová kapitola fys ikální chemie a že se nalezne 
podobných dějů více. V této dosud neznámé kategorii přírodních úkazů by pak 

bylo hledati konečnou obdobu s děním v pravém nervu.
Nervy ze železa tedy již existují. Ale nepřejme si jich, protože bychom si 

k nim musili přáti ještě také kyselinu dusičnou, a ta by byla pro naše ostatní 

ústroje značně nevítaná. Běl.

Srdce v starém lékařství egyptském se těšilo zvláště mimo
řádné pozornosti, jsouc pokládáno za ústřední a hlavní „dutinu" v lidském těle 

a tudíž za orgán velmi důležitý; jeho sídlo bylo ve „schráně tělesného příbytku“. 
Zachovaná lékařská kniha v Ebersově papyru má nadpis: „Tajemství lékařovo, 
vědění o chodu srdce a vědění o srdci.“ Staroegyptští lékaři totiž chápali srdce 
dvojím způsobem : jednak jako tělesný orgán, jednak jako sídlo duše a svědomí. 

Tělesné srdce mělo své pravidelné místo; jestliže je opustilo, znamenalo to 
chorobný stav. Zdravé srdce „jasně mluvilo" — tak se vyjadřovali o pravidelném 
tepu. Ze srdce šly „dutiny do každého údu; dotkne-li se lékař hlavy, temene, 

rukou, hrudi, paže nebo nohy, cítí vždy řeč srdce". V stáří nebo po nemoci 
jevil hovor srdce únavu, protože v dutinách bylo mnoho vzduchu, nebo v duti
nách srdce mnoho ssedliny či krve. /
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