
Z brzlíku se již podařilo připravit· hormonální výtažek, který jeví vlastnosti 
dříve známého hormonu růstového a diabefogenního z hypofysy. Tento hormon, 
vstřikován delší dobu pokusnému zvířeti, ochuzuje krev o lymfocyty, tlumí vývoj 
pohlavních ústrojů u mladých, způsobuje jejich úbyt u starších, takže pokusné 
zvíře nabývá vzhledu infantilního, se známkami, jaké lze zjistiti u určitých typů 
jedinců, kteří snadno podléhají brzlíkové smrti; stav ten se nazývá status thymico 
— lymphaticus. A tak se nakonec dochází k poznatku, který byl tušen, ale jehož 
bližší souvislost známa nebyla, totiž, že smrt brzlíkovou zavinila nadměrná činnost 
brzlíku, ať tato nadměrná činnost byla přímo původu brzlíkového nebo nepřímo 
hypofysárního.

Vlastní příčina brzlíkové smrti je ta, že srdce se přespříliš ochudí o glykogen. 
Jak bylo už výše řečeno, hormon brzlíku způsobuje, že se v játrech rozkládá 
glykogen. A nejen játra, nýbrž i jiné ústroje jsou o glykogen ochuzovány; mezi 
ně patří i srdce. Srdeční sval je bohatý glykogenem, který rozložen na krevní 
cukr je bezprostřední a hlavní živinou srdce. Srdce, jako nejčinnější, nejvytrva
lejší a často také nejzatíženější ústroj v těle, potřebuje také dostatek pohotových 
živin. Ochudí-I i se tedy srdce o glykogen, ohrozí se tím život živočicha, neboť 
srdce zatíženo v nemoci, při narkose, v horké lázni a v jiných podobných sta
vech, podléhá z nedostatku živin. Mors thymica je tedy zaviněna ochuzením 
srdce o glykogen, které způsobila nadměrná činnost brzlíku, vybavená po případě 
nadbytkem thymotropního hormonu přední části hypofysy. Protože pak mladý 
organismus má brzlík větší, je také citlivější ke všem škodlivinám, které kladou 
větší požadavky na činnost srdeční.

Je tedy hormon thymotropní a hormon brzlíkový činitel dosti nebezpečný. 
Jejich nadbytek může ohroziti zdraví i život. Podle představy Bomskovovy thy— 
mokrescin nekoluje v krvi volně, nýbrž je vázán v lymfocytech. Lymfocyty jednak 
vznikají v samém brzlíku, jednak jsou tam přiváženy. V brzlíku jsou syceny thy- 
mokrescinem a jsou v zásobě ukládány v kůře brzlíku. Podle potřeby těla jsou 
z kůry uvolňovány do oběhu krevního, a v místě, kde se hormon má uplatnit, 
se z lymfocytů uvolňuje. Těmito objevy z poslední doby bylo vneseno značně 
mnoho světla do složité činnosti endokrinních žláz. Znovu pak potvrdily nad- 
řadný význam nepatrné žlázy, jakou je hypofysa. T. Vacek.

Kůň. Mnoho nejasného zbývá ještě v historii koně jako zvířete sloužícího 
člověku. Tu a tam pronášené názory o pradávných počátcích krocení koní ne
jsou zatím prokázány a pravěký vývoj střední Asie, odkud se kůň dostal do 
známějších kulturních oblastí, je dosud také ještě málo znám. Dokud se nám ne
dostane lepšího poučení o prehistorii zemí pokládaných za kolébku předneolitic- 
kého chcr^fcjí zdních zvířat, jsme odkázáni jenom na dohady. Není pochyby, že 
počátky chovu koně třeba hledati u kočovníků pohybujících se na rozsáhlých 
stepích: těm byl kůň nepostrádatelným služebníkem, ale vedle toho patrně 
i dárcem mléka. Takový stav se udržoval dlouho, zachycují nám
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věké zprávy o Skythii, to jest o územích ležících severně od Černého moře a 
odtud na východ. Hunské a později ve středověku tatarské nájezdy svědčí o po
kračování starověké tradice rychlých jezdců. — V kulturních oblastech lépe zná
mých se objevují první stopy koně u Sumerů a u Akkadů, ale teprve až v posled
ních stoletích třetího tisíciletí před Kr. Bylo to však tehdy zvíře velmi vzácné a 
teprve asi od 18. stol. před Kr. se objevuje hojněji v Přední Asii. Zdá se, že 
znalost jeho chovu byla prostředkována indoevropskými kmeny pronikajícími z pra
vlasti na jih. Zasluhuje připomenutí, že se ani v přední Asii, ani v Egyptě, kam 
přivedli Hyksové, nestal zvířetem chovaným pro maso nebo m léko, ani nesloužil 
jako tahoun nákladů, nýbrž vždy se oceňovala jen jeho rychlost a vzhlednost. 
Těmito vlastnostmi sloužil člověku k potěše a prakticky jenom při lovu a ve válce. 
Ze byl zapřahán do válečného vozu -— v Přední Asii, v Egyptě, v Egejské oblasti 
a v nejstarších dobách u Řeků — nebylo újmou na tom, čeho si na koni zvláště 
vážili. Souviselo to s technikou boje a zřejmě také s tím, že vlastní jezde cké 
umění se muselo u těchto nových uživatelů koně teprve ještě vyvíjeti. Závody 
koňských spřežení u Řeků a Římanů byly jakýmsi pokračováním starě tradice na
cházející požitek v ovládané rychlosti koně. I jako pomocník v cestování sloužil 
kůň ve starověku jen tehdy, když záleželo na rychlém překonání vzdáleností 
(viz V. a Z. r. IV., str. 253). Je ostatně známo, že ještě také ve středověku i nej- 
vznešenějším cestovatelům nevojenským sloužily, stejně jako v antice, jiné pro
středky: vůz se spřežením volů nebo mezků, jízdní mezek nebo nosítka. Vznik 
těžkých koňských plemen vhodných k tahu a těžké práci je původu poměrně 
velmi m ladého. /

OČkOVdní proti spdlničkám. Spalničky jsou sice onemocněním, kferé 
u dětí probíhá velmi lehce a které v našich krajinách většina dětí prodělá. Ale ty děti, 
které spalničky neprodělají, jako jsou děti vyrostlé ve vzdálených vesničkách a osa
mělých sídlech, mohou dostati spalničky i později ve věku dospělém, a tehdy tato ne
moc probíhá dosti zh oubně. Často se k ní přidružuje zánět plic končící smrtí. Jest tedy 
spalničková infekce ve věku dětském již sama o sobě jistým druhem očkování, které 
chrání člověka před toutéž nemocí, neboť spalničky zpravidla zanechávají imunitu 
po celý život, ale zhoubnější je ve věku dospělém. Je tomu podobně jako u žluté 
zimnice v tropech, která u dětí domorodců probíhá jako poměrně lehký katar 
žaludku a střev sdružený s lehkým zánětem jater, u dospělých však jako smrtící 
těžká infekční žloutenka. Proto domorodci v tropech podléhají žluté zimnici velmi 
málo, kdežto běloši, pokud nebylo známo očkování, podléhali jí v zamořených 
krajích hromadně. — Když bylo zjištěno, že také spalničky podobně jako žlutá 
zimnice jsou vyvolávány filtrovatelným virusem, bylo zcela nasnadě, že se přikro
čilo k pokusům vypěstovati očkovací látku podobnou methodou, jako se vyrábí 
u žluté zimnice, ač oba virusy jsou odlišného druhu. Američtí lékaři Stokes a Rake 
vyrobili očkovací látku tím způsobem, že pěstovali virus na oplodněném a na
sazeném slepičím vejci. Zde po několika generacích byla nakažlivost virusů osla
bena, ale tvorba protilátek se neoslabila, takže tekutiny získané z těchto kuřecích
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