
sledních desítiletích může být něco, čeho naší dědové v obvyklém životě nepo
užívali. Mezi jiným jsou v podezření potraviny z polí hnojených umělými hnojivý. 

Věda v mnohých pokusech vyvrátila, že by rostliny z takových polí po déle trva

jícím požívání zvyšovaly disposici k výskytu rakoviny.
Opět nová složka z umělý ch hnojiv jest v podezření a to fluorovodík, který 

se uvolňuje v kyselém prostředí ze superfosfátu. Jest jisté, že každá půda, rostlina 
a živočich obsahuje fluoridy. Když v půdě jest abnormně fluoridů, přechází jich 

také více do rostliny. Rostlina jich většinu zneškodňuje jako nerozpustnou a na 
živočicha neúčinnou sůl, fluorid vápenatý. Normálně v lidském těle obsahují játra 

2Ί až 3Ί mg fluoridu v 1 kg, kdežto kosti jej mají 150 — 560 mg.
Rozpustné fluoridy, sodný a draselný, jsou jedovaté a jejich účinek na orga

nismus se vykládá tím, že mu odn ímají volný vápník a váží jej na biologicky ne

účinný fluorid vápenatý. Chronické otravy fluoridem sodným byly pozorovány 
v mnohých místech, kde se dobývají kryolit, fluorit nebo fosforit. U zvířat pasou
cích se na trávě znečištěné prachem fluoridu a u lidí vystavených prachu tako

vých hornin nastávají po několikaletém působení mimo jiné také změny v zubním 
dentinu a výsledkem jest nepravidelný růst, pilovitost a křehkost zubů; kosti v těle 

ztloustnou, stanou se těžšími a také lámavějšími. Takové kosti mohou obsahovafi 
až 60krát tolik fluoridu vápenatého než kost zd ravá. Při žádné z těchto chronic

kých mnohaletých otrav poměrně malými dávkami fluoridů nebylo zjištěno, že v tak 

zamořených krajích by se vyskytovalo více rakoviny.
Fluoridy zpomalují činnost některých enzymů, na př. v kulturách tkání zpomalují 

glykolysu (abnormální štěpení cukru), která jest typická pro některé druhy buněk, 

hlavně pro buňku rakovinovou. Přikrmování fluoridy v pokuse s rakovinovými kry
sami nepůsobilo ani zpomalení, ani zrychlení růstu nádoru. Jenom po injekci do 
zvířecího nádoru nastal rozpad nemocné tkáně, ovšem zde se jedná již opět o jiný 
účinek fluoridů a sice o leptací schopnost. U člověka však silná horečka po in
jekci zabránila dalším pokusům. Leptadel, po nichž se nádor rozpadá, známe 
velkou řadu; žádné však nezabrání zhoubnému růstu do hloubky a hlavně no

vému zhoubnému růstu na vzdálených místech.
Na základě pokusů několika badatelů můžeme s největší pravděpodobností říci, 

že fluoridy nezvyšují disposici k výskytu zhoubných nádorů a také na růst, pokud 
se konečného výsledku týče, nemají ani urychlující, ani zpomalující vliv.

D. ú.
Desetinná soustava je mnohem starší než se do nedávná myslelo. 

Bylo zjištěno její užívání ve starém Elamu ve 3. tisíciletí před Kr. Elám (to je 

biblický název; starobabylonsky se země nazývala Elamtu, šumersky Nim) je 
kraj, většinou hornatý, ležící severovýchodně od Babyl onie. Jedno z jeho nejdů
ležitějších měst byla Susa, později známá residence perských králů. Původní 

historické obyvatelstvo Elamu bylo co do svého původu velmi smíšené a nepo
chybně se v něm uplatňoval silnou měrou živel kavkazský. Stejně tak kulturní 

vlivy působily na Elám z velmi různých směrů a dodnes se vědeckému badání
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podařilo poznati jich jenom část. Desetinná soustava se vyskytuje na dokumentech 

psaných zvláštním písmem a jazykem, s jehož luštěním nejsou znalci dosud zcela 
hotovi. Historicky je celkem jasné, že jsou tyto doklady v souv islosti s příchodem 
nového kmenového prvku, anebo aspoň nové vládnoucí vrstvy, o jejichž původu 
nevíme nic bližšího. Zůstává tedy kolébka desetinného počítání dosud neznámá.

Ï

Poznámky a zprávy.
Od prvoka k člověku je titul nové 

knihy, kterou napsal profesor histo
logie a embryologie na lékařské fa
kultě Masarykovy university MUDr. 
Jan Florian. Knížka je zařazena jako 
XI. svazek knihovny „Věda všem“, 
redigované prof. drem Vladimírem 
Ulehlou (Praha 1939, stran 184, 123 
obrazů, cena 21 K, váz. 29 K). Úče
lem knihy je podati základy k problé
mu, jaké je postavení člověka mezi 
ostatními tvory a v přírodě vůbec. 
Biologický vývoj lidstva je zde na
črtnut hlavně na základě srovnávací 
anatomie a embryologie, což je nej
vlastnější autorův obor, kde už léta 
úspěšně tvoří vědecky. Ale kniha se 
nevyhýbá ani oblastem zdánlivě od
lehlým, jako je otázka rozdílu mezi 
živým a neživým, vztahu mezi biolo
gií a fysikou, problém jak asi život 
vznikl a kdy, všímá si hlavních vlast
ností nejnižších tvorů, bakterií a 
prvoků, aby odtud narýsovala celou 
vývojovou cestu až k člověku s boha
tými dokumenty. Nemůžeme říci, že 
by kniha byla určena čtenáři, kte
rému by stačil povrch věcí a problé
mů; naopak Florianovo dílo jde do 
hloubky a nezastavuje se ani před 
nesnázemi otázek svobodné vůle, du
ševních schopností, smyslu smrti a 
biologické budoucnosti lidstva. Právě 
tyto stati zaujmou člověka, který si 
buduje světový názor na vědeckém 
podkladě. Svěží sloh, logika látky, 
hojnost obrazů a pěkná vnější úprava 
činí knížku ještě přístupnější. B.

Slapy ve stratosféře. Účinkem Slu
neční a Měsíční gravitace vznikají na 
naší Zemi různá dmutí, z nichž nej
známější a nejnápadnější je mořský 
příliv a odliv. Dmutí moře působené 
Měsíční přitažlivostí jest asi 2,3krát 
větší než dmutí následkem Sluneční

přitažlivosti. Podle nových měření H. 
Lettaua z Lipska reaguje také pevná 
kůra zemská na přitažlivost Slunce i 
Měsíce, podobně jako moře, a kaž
dých 25 hodin rovněž dvakrát stoupne 
a klesne.

V ovzduší zato jsou pokládány sla
py za celkem bezvýznamné. Kdyby se 
změnila výška hladiny ovzduší jako 
se mění výška mořské hladiny, pro
jevilo by se to změnami barometric
kého tlaku vyjádřenými jenom setina
mi milimetru. Je přirozené, že tak 
nepatrné změny vzdušného tlaku ne
mají praktických důsledků.

Zajímavým doplňkem jsou tu proto 
nové studie o stratosférických sla
pech prof. E. V. Appletona a K. 
Weckese z Cambridge, o nichž podali 
zatím předběžnou zprávu (Nature 
1938, sv. 142, str. 71). Jejich badání 
vyšlo z praktického podnětu: studo
vali, jak se šíří radiové vlny v hořej
ších atmosférických vrstvách, které 
jsou Sluneční činností více nebo méně 
pravidelně ionisovány. Mnohými mě
řeními se pokusili též vyšetřit (po
mocí radiových vln) některé strato
sférické oscilace, především obdobu 
mořského přílivu a odlivu vyvolané 
ve stratosféře gravitací Měsíce, která 
se projevuje svislými pohyby jednot
livých vzdušných částic a tudíž také 
změnami vzdušného tlaku při dané 
hladině (výšce).

Své studie si zúžili tím, že vyšetřo
vali jenom vlivy Měsíce na stratosfé
rické vrstvy, protože jsou to vlivy 
čistě gravitační. Naproti tomu Slunce 
má účinky nejen gravitační, ale i io- 
nisační. Dále měli též své dobré dů
vody pro to, že si pro měření vybrali 
známou hladinu vrstvy Kennely-Hea- 
visideovy, ležící asi ve výšce 110 kilo
metrů. Nebudeme se zdržovat popiso-
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