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Království trpaslíkù a biochemie,
pøípadnì dalí vìdecké i fantazijní obory
Hned na zaèátku se upøímnì vyznávám z lásky k malým
muíèkùm, které jsou i vám obecnì známi, tedy k trpaslíkùm,
zejména tìm zahradním. Pravda je, e jsem svou lásku k nim
pomìrnì dlouho tajila, protoe ani já jsem se nechtìla stát
terèem posmìchu vech uèených kolegù jen proto, e zboòuji
kýè. Ale co je vlastnì kýè, e? A tak a ve zralém vìku, a po
té, co jsem napsala tøináct odborných knih, jsem se osmìlila.
Úsmìvné pøekvapení nastalo hned, kdy jsem zavítala do
knihovny a chtìla najít alespoò nìjakou spøíznìnou dui
v podobì autora, který o trpaslících tøeba nìco napsal.
Odborných i fantazijních knih o trpaslících je toti tolik, e je nejen nelze vechny pøeèíst, ale
jejich poèet lze nepochybnì srovnávat s literaturou øádných vìdních oborù. A tak jsem se
rozhodla, e alespoò z èástí materiálù seznámím irokou veøejnost, nebo pøedpokládám, e
i u nás existují milovníci a pøíznivci trpaslíkù, kteøí se zatím skrývají, protoe se podobnì, jako
já kdysi, obávají posmìchu.
I biochemici by mìli vìdìt, e se v Èeské
republice v roce 2004 konal Rok trpaslíka,
a to z iniciativy historika Václava Houfka
z Muzea v Ústí nad Labem. Souèástí velkoryse pojatých akcí se konala i vìdecká
konference, na které byl zaloen nový
vìdní obor, toti èeská cverkologie /od
nìm. Der Zwerg = trpaslík/. Kdo nevìøí,
nech si opatøí pøísluný sborník, který
pod názvem Trpaslík v evropské kultuøe
právì vyel. Vydal ho Ústav slovanské
germánských studií /Univerzita J. E. Pur26
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kynì 2005/, co nepøekvapuje, protoe trpaslík je pøedevím nìmecký fenomén.
Vzhledem k uvedeným skuteènostem
lze pøedpokládat, e bude tøeba etablovat
i oborové studium, tedy biochemickou
cverkologii, protoe lidstvo dosud neví,
jaké hodnoty biochemických vyetøení se
vyskytují u trpaslíkù a rovnì není známo,
co dìlat, neodpovídají-li uznávané normì.
Z odborné literatury zahranièní provenience se k somatickým a psychickým nemocem trpaslíkù vyjádøilo jen nìkolik sta-

teèných lékaøù a vìdcù. Zajímavé je, e
kromì ortopedù, kteøí si povimli zátìe,
kterou musí snáet kosterní a svalový
aparát pøevánì stojících trpaslíkù, se ke
zdravotnímu stavu trpaslíkù podrobnì vyjádøili stomatologové. V této souvislosti je
potìitelné, e symbolem Nìmecké stomatologické komory se stal speciální a v Èechách na zakázku zhotovený trpaslík, který v ruce symbolicky tøímá stomatologické
zrcátko. Co se týèe psychické pohody
Snìhurky, pak je pokus Jana Vodòanské-

ho, který se vìnoval dotyèné královnì trpaslíkù z psychoanalytického hlediska,
ojedinìlým a úctyhodným èinem. Pøípadné kandidáty na psychiatrickou diagnózu
lze uklidnit, protoe psychiatøi vech zemí
povaují trpaslíky výhradnì za kladné bytosti a jejich pøítomnost v duích pacientù
není pøekákou úspìné léèby, nýbr naopak.
Samozøejmì, e se trpaslíci tìí tradièní
pozornosti etnologù, etnografù a historikù, ale ovem i básníkù, spisovatelù, hudebníkù a výtvarníkù. O jejich objevech,
názorech i souèasných fantaziích je moje
nejnovìjí kniha, kterou pod názvem Mùj
král trpaslíkù, jeho bratøi ze zahrad a
cverkologie - první vìdecká nauka o nich,
vydává praské nakladatelství zdravotnické /!/ literatury Galén.
ukázka z knihy:

ÈÍM STÙÒOU
Lékaøství je seriózní vìda a lékaøi jsou vesmìs váené bytosti. Nesluí se tedy, aby
si z nich kdokoliv dìlal legraci, uváíme-li
navíc, e je kadý z nás u nìkdy navtívil
a s pøibývajícím vìkem je kadý bude jetì
nejednou nutnì potøebovat. Z toho veho
ale neplyne, e by lékaøi museli být nutnì
jen studení patroni vìnující se od rána do
veèera své chladné vìdì a navýsost odpovìdnému povolání. Naopak, aby lékaøi
mohli dnes a dennì peèlivì léèit své nemocné, potøebují se obèas také pobavit
a do sytosti zasmát. Nìkteøí, a to je pro
nás podstatné, se skvìle baví právì díky
trpaslíkùm. Prokazatelnì víme, e dva význaèní lékaøi dokonce vyhovìli prosbì
Fritze Friedmanna a vypracovali zprávu
o nemocech trpaslíkù z hlediska svých
oborù. Celkem pochopitelnì byl jedním
z lékaøù ortoped Robert Graf, který zdùraznil zejména dvì nozologické jednotky
týkající se onemocnìní pohybového aparátu trpaslíkù. Ti toti, protoe stále stojí,
nejèastìji onemocní buï nemocí odbornì
nazvanou lumbalgia nanologica simplex
(LNS), nebo chorobou nanoalgia lumbovertebralis (NALC). V pøípadì první choroby, která postihuje køíovou oblast páteøní, se symptomy ohlaují ihned a diferenciálnì diagnostickou známkou je, e
trpaslík napøíklad upustí kárku èi jiné jemu
vlastní náøadí. V pøípadì druhé choroby,
její podstatou je syndrom èervené èepiè-

ky, se výrazné bolesti dostavují postupnì
a typický je nepøíjemnì pociovaný tlak
v horním pletenci ramenním, který zasahuje i oblast hrudní páteøe. Znaènou a pøitìující komplikací je ztráta èervené èepièky,
napøíklad odfouknutím. Trpaslík také trpí
nestabilitou a vrtkavostí a nemùe pak
stát. Bedlivý lékaø samozøejmì navrhl
i úèinné zpùsoby léèby. V prvním pøípadì
je nutné trpaslíka pøenést na místo, kde je
teplo a kde je monost pobytu na lùku
(maximálnì 10-14 dní), dále musí být zajitìny teplé zábaly, dieta a samozøejmì práky proti bolesti. Prognóza je pøíznivá, trpaslík se zpravidla uzdraví do tøí týdnù.
V druhém pøípadì je léèba nároènìjí a lékaø doporuèuje intramuskulární aplikaci
nesteroidních antirevmatik, pozdìji jejich
perorální podávání. Nezbytnou podmínkou úspìného léèení je vstøícné oetøování.
Vzhledem k tomu, e trpaslíci prakticky
stále stojí, a to jetì ke vemu na jednom
místì, mohou výraznì èasto trpìt nekodným platfusem, tedy bolestmi, které
zpùsobují ploché nohy. Citovaný pramen
uvádí, e byla specifikována speciální diagnostická jednotka, toti Zwergenplattfuss neboli pes planus nanologicus. Léèba je podobná jako u lidí, tedy pøedevím
zmìna stávající a vìtinou nevyhovující
obuvi za obuv plnì vhodnou.
Druhým odváným lékaøem, který popsal nìkteré choroby trpaslíkù, byl zubaø
Michael Speich. Ten si poviml dosud neznámého vztahu, toti závislosti výskytu
parodontózy, pøípadnì jiných závaných
onemocnìní dutiny ústní, na programovém obsahu televize. Uvedl kazuistiku
50letého trpaslíka, který celoivotnì a velmi peèlivì peèoval o svùj chrup a musel
vyhledat specialistu v oboru stomatologie
poté, kdy shlédl dramatický televizní poøad s depresivními dùsledky. Obecnì platí,
e nìkteøí trpaslíci reagují na nevhodné
poøady zvýeným výskytem parodontózy,
nìkterým dokonce vypadnou zoubky. Trpaslíci nemohou jednodue pøepnout kanál na poøad s optimistiètìjím obsahem,
protoe jim to neumoòuje jejich poloha
vestoje. Vzhledem k tomu, e stres má vliv
i na dekompenzaci imunitního systému
a na vznik nebo progresi alergických onemocnìní, radí lékaø i kolegùm z jiných
oborù, jak si mají poèínat, a se nìkterý
z trpaslíkù dostaví do jejich ordinace. Vedoucím pracovníkùm televizních stanic má

pak za zlé, e dosud neoznaèují filmy na
pøípustné a rizikové pro diváky z øad trpaslíkù.
Zubní lékaøi mají k trpaslíkùm patrnì
nejniternìjí a nejvøelejí vztah ze vech
lékaøù na svìtì. Novináøka Dana Frantálová toti zaznamenala výpovìï Zdeòka
Albrechta, majitele èeské firmy, která vyrábí ve Zdíkovì i zcela zvlátní trpaslíky.
Ti jsou netypicky modrobíle obleèeni
a místo klasického náøadí drí v jedné
ruce ohromný zub, ve druhé mají kulaté
zrcátko. Jak pravil majitel, uvedené trpaslíky si objednala Nìmecká stomatologická komora. Sami si nechali udìlat formu, kterou máme uloenou. Pro nikoho jiného tenhle typ nesmíme vyrobit. A je
prodají, dodáme dalí! Výrobce neuvedl,
kam si nìmeètí stomatologové trpaslíky
dávají, ale lze pøedpokládat, e trpaslík
stomatologický se nehodí do zahrádky,
leda jako reklama pøed privátní ordinaci
dobrého zubaøe. Vhodnìjí umístìní je pøímo v ordinaci, kde zejména dìti pak lépe
snáejí nepøíjemné výkony, kdy jejich pozornost patøí trpaslíkovi.
Trpaslíci mohou skuteènì stonat, ale
jejich Snìhurka mùe naopak léèit
lidi, kteøí trpí poruchami spánku. Dne
11. 11. 2004 zveøejnil populární èeský deník Blesk pozoruhodnou zprávu, a sice informaci o mimoøádném lechtitelském výsledku. Vypìstovali Snìhurèino jablko!
hlásá titulek èlánku, ve kterém se ètenáø
dozvídá, e odborníci z oboru genového
inenýrství v nìmeckém Pillnitzu vypìstovali pod vedením doktora Volkharda Netze
speciální uspávací jablko. Chroniètí nespavci mají nadìji na klidný a slastný spánek. Po tomhle jablíèku budete spát jako
Snìhurka. Jen s tím rozdílem, e nemusíte
dlouhá léta èekat na probuzení z vìèného
spánku polibkem od prince, ale vyskoèíte
z postele svìí a odpoèatí.
Èetí lékaøi zatím veøejnì neprojevují
ani svou lásku k trpaslíkùm, ani starost
o jejich zdraví. Existují vak stateèné výjimky. Jeden praský internista zcela mimo
kontext svých racionálních úvah o gigantismu u lidí uvaoval o velikosti nosu trpaslíkù a dìsil se pøedstavy, e by jim
mohl z nìjakých nejasných pøíèin vyrùst
a zmohutnìt. Patrnì nemìl na mysli ty
dìje, kdy je pohádkový hrdina potrestán
nadmìrným rùstem nosu za to, e le. Pøesto naznaèil, e dùsledky takového jevu
by byly pro trpaslíky znièující. Velký a zeLabor Aktuell 01/06
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jména pøeveliký nos by zmìnil základní
statiku trpaslíka, který by pak mohl upadnout a zaujmout neestetickou a hanebnou
pozici s nosem v kypré zemi. Také známý
praský gynekolog a porodník Antonín
Doleal pøispìchal s povìstnou trokou
do mlýna. Vzpomnìl si toti na to, e Na
trpaslièí foniatrii museli ráèkující trpaslièí
koláci rychle odøíkávat: Trpaslíèek trnky
sbírá, na trní je nese, trpaslice strdí sbírá,
rododendronem tøese. Je ovem záhadou, kde dotyèný porodník získal informaci o existenci trpaslièí foniatrie, nemluvì
o tom, e nesdìlil, zda foniatrem byl trpaslík nebo lékaø lidí. V druhém pøípadì by
bylo nutné prozkoumat, jak se stalo, e
právì k lékaøùm-foniatrùm mají trpaslíci

takovou dùvìru, e na nì, jinak mlèenliví,
hovoøí jasnou øeèí. Také problematika trpaslíkù-kolákù je pozoruhodná, patrnì se
jedná o nìjaké ukrývané kolství. Za pozornost stojí i slovní obrat trpaslice strdí
sbírá, který vypovídá o existenci enského elementu v trpaslièím muském svìtì.
Buï jak buï, pìkná øíkanka by mohla
dobøe poslouit malým dìtem, kteøí pod
dohledem logopedù trénují dosud nezvládnutou hlásku R.
Kdy jsem s redaktorkou èeského rozhlasu Jindrou Jaroovou v roce 1992 odvysílala jednu z krátkých epizod ze ivota
trpaslíkù zahradních, reagovali posluchaèi
zcela spontánnì a v hojném poètu telefonicky sdìlovali své unikátní a dosud ne-

zveøejnìné zkuenosti. Ozvala se i lékaøka,
která svého èasu pùsobila na praské
Neurologické klinice Veobecné fakultní
nemocnice v Praze. Vypovìdìla, e se
vdy vichni lékaøi a sestry, kteøí mìli slubu na tìdrý den, snaili povzbudit náladu malých pacientù, kteøí nemohli být proputìni k tìdroveèerní veèeøi ani k vánoènímu stromeèku domù. Jistou dobu se
tedy na tìdrý den vichni èlenové pravidelné vizity oblékli tak, aby dìtem pøipomínali pohádkové bytosti. V rámci této
originální tradice se jednoho tìdrého
dne objevili v dìtských nemocnièních pokojích jako Snìhurka a sedm trpaslíkù
a získali nesmírný obdiv dìtských pacientù. Není známo, e by se podobná akce na
jmenované klinice opakovala.
V souèasné dobì lze na Vyí zdravotnické kole v Plzni, jako na jediném místì
v republice, studovat akreditovaný studijní program Herní terapeut. Pøedpokládám,
e by bylo vhodné zaøadit do pøísluných
studijních osnov i informace o poèinech
personálu praské neurologické kliniky
a doporuèit, aby si studenti v rámci praxe
vyzkoueli té roli Snìhurky a jejích trpaslíkù.
Trpaslíci dùsledky nìkterých lidských
èinností snáejí tak patnì, e mohou
i onemocnìt. V rámci objektivity je tøeba
doplnit, e zcela výjimeènì mùe být trpaslík naopak nebezpeèný èlovìku. Bedlivá Èeská obchodní inspekce, která kontrolovala bezpeènost zejména elektrických
spotøebièù prodávaných na tritích, konstatovala jejich vysokou, pøesnì 80% závadnost. Mezi celou øadou rizikových výrobkù, které mohou ohrozit zdraví èlovìka, nala i jeden druh trpaslíka. S lítostí
cituji jejich konstatování: Nebezpeèná je
pro lidské zdraví také postavièka trpaslíka
s lucernou kvùli monému úrazu elektrickým proudem. Takový trpaslík by mìl
být neodkladnì odstranìn z prodeje, a to
ze dvou základních dùvodù: aby nezranil
a aby nebyl neoprávnìnì a bez vlastního
pøièinìní zcela zbyteènì oznaèován za reprezentanta nebezpeèí, které èeká na koupìchtivé obèany.

TRAPNÁ NEMOC
O nìkterých nemocech lidí se nemluví,
nýbr zarytì mlèí. Patøí k nim zejména sexuálnì pøenosné choroby, tedy i syfilis
neboli lues, èesky pøíjice. Profesor gyne28
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kologie a porodnictví Antonín Doleal ve
svém pùvabném slovníèku s názvem Lékaøský slang a úsloví píe, e uvedenou
nemoc popsal ji italský lékaø a básník Girolamo Fracastoro, který il v letech 14781553. Zajímavý je vznik názvu obávané
nemoci. V Dolealovì slovníèku se s odkazem na pùvodní zdroj doèteme, e byl
pastýø dobytka jménem Syphilus potrestán za uráku Apollona oklivou nákazou
s vøedy, boláky, bolestmi údù. Dnes víme, e obávanou nemoc, která je buï vrozená, nebo èastìji získaná, zpùsobuje mikroorganismus Treponema pallidum. Nejèastìji jsou, resp. byli obìmi nemoci mui, kteøí si zapásovali s nakaenou enou. Dotyèní pak trpìli jako psi a stydìli se nejen za nemoc, ale i za to, e se zapletli s povìtrnou krasavicí. Syfilis byla
kdysi velmi rozíøená, obávaná a nezøídka
i smrtelná nemoc. Pokud se o ní vùbec na
veøejnosti hovoøilo, pak se kupodivu pouívaly názvy poetické. Pojmovým ekvivalentem syfilis byla toti vìtinou nemoc
neapolská, francouzská, kastilská nebo
polská. No dobøe, øeknete si, ale co to má
spoleèného s trpaslíky? A donedávna
jsem byla pøesvìdèena, e zhola nic. Teï

vím, a také prozradím, e souvislost tu
existuje.
Náhoda tomu chtìla, e rukopis této
knihy jako jeden z prvních pøeèetl známý
praský internista a kardiolog Jan Petráek. Znám tohoto mimoøádnì vzdìlaného
mue dlouho a vím, e dokáe stejnì tak
zasvìcenì hovoøit o medicínì, jako o výtvarném umìní, francouzských voòavkách
a pomalých a rychlých perlách. Myslela
jsem, e u mì nic nemùe pøekvapit. Opak
je ovem pravdou. Profesor Petráek mou
knihu o trpaslících ihned a nezitnì recenzoval a na závìr písemné zprávy o mých
stylistických a jiných prohøecích pøipojil
dùrazné upozornìní: Výraz Lojza se
v lékaøském slangu pouívá pro lues.
Obrat mùj první Lojza (trpaslík jménem
Lojza - pozn. H. H.) mùe vést k rozpakùm
ètenáøù. U profesorky lékaøské etiky se
pøedpokládá naprostá bezúhonnost,
o které zrovna Lojza nesvìdèí, a to i pøesto, e byl v odborných kruzích svého
èasu uznáván také Lojza nevinných.
(Ale jak je to zase s tou nevinností?) Po
pøeètení této zdrcující poznámky jsem naznala, e je nezbytnì nutné zmìnit pùvodní název knihy a v celém textu vymýtit

jméno Lojza. Pak jsem ale zmìnila názor,
protoe pøi znalosti této vìci by se musela
pøejmenovat také ta muská èást národa,
kterou neznalí rodièové pojmenovali
Alois. Pro jistotu, co bude tedy nejlepím
øeením zapeklité situace kolem trapné nemoci, jsem provedla rychlý orientaèní výzkum. ádný z lékaøù støední generace,
který se u honosí titulem univerzitního
profesora lékaøství, neasocioval Lojzu se
syfilis. Dále jsem se od Antonína Doleala
dozvìdìla, e celá vìc je jaksi pasé. Lojzu,
Lojzíèka i nevinného Lojzu mìli v hojném
mnoství pøedevím vojáci, kteøí se vraceli
z boji první svìtové války. A to u je
pìknì dávno. Navíc se obrat mám Lojzu
pouíval v obecném, nikoliv výhradnì lékaøském slangu. Take na poslední chvíli
pøejmenovávat svého Lojzu snad nemusím, ale povauji za vhodné uvést tuto podivuhodnou lapálii. Kdyby nebyl profesor
Jan Petráek tak vzdìlaný a pøi èetbì jakéhokoliv textu tak bedlivý, souvislost s trapnou nemocí bych neznala ani já, ani vy.
Ukázku textu nezitnì poskytlo nakladatelství Galén.

Roche 2005 - Rekordní prodej a provozní zisk
Group
n Roche Group zvýila prodeje o 6 miliard výcarských frankù na rekordních
35 miliard.
n Provozní zisk stoupl o 2,5 procentních
bodù na 25,4 %.
n Èistý zisk zùstal v podstatì na stejné
úrovni jako loni, aèkoliv v roce 2004
byl èistý zisk vyí o 2,3 miliardy získané za odlouèení sekce volnì prodejných lékù.
n Skupina získala hodnocení AA+
(Standard&Poor´s) a Aa1 (Moody´s).
n Roche znovu uveden v Dow Jones Sustainability Indexech.
n Rada navrhne 19. zvýení dividend
v øadì: 25 % na 2,50 výcarských frankù za akcii a vlastnické podíly bez hlasovacího práva.

Pharmaceuticals
Prodej ze zvýil o 25 %, co je ètyøikrát
více, ne byl rùst trhu.
n Prodeje lékù proti rakovinì stouply
o 42 % na 11 miliard výcarských frankù a postavení Roche jako lídra v oblasti onkologie se posílilo.
n Významnì se rozíøila výroba Tamiflu,
aby byly zajitìny zásoby pro pøípad
pandemie.
n Dobré výsledky 3. fáze klinických studií lékù na revmatoidní artritidu a rakovinu prsu, plic a slinivky bøiní.

n

n

Diagnostics
Roche Diagnostics si drí pozici svìtového lídra s nárùstem prodejù o 4 %.
n Provozní zisk zùstává na úrovni loòského roku, mare se oproti roku 2004
mírnì sníila.
n

Celosvìtovì uvedena na trh nová generace zdravotnických prostøedkù pro
diabetiky Accu-Chek.

Výhled na rok 2006
Rùst prodejù pøekonávající rùst trhu,
zvýení pro Roche Group a Roche
Pharmaceuticals v dvoumístných èíslech.
n Hlavní výnosy z akcií budou rùst soubìnì s rùstem prodejù.
n

V reakci na výsledky za rok 2005 øekl
CEO Roche Franz Humer: Rok 2005 byl
pro Roche rokem vynikajícím. Farmaceutická divize zaila svùj vùbec nejlepí rok
a diagnostická divize prokázala solidní
výkon vedoucí k rekordním prodejùm
a provoznímu zisku na úrovni skupiny.
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