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Maminka Magdalény, 
Mojenky, je přírodo-
vědkyně. A své dceři 
vypráví zajímavosti 
ze světa přírody, ze-
jména stromů, středočeských lesů, přivádí 
ji k podstatným úvahám o přírodě, životě, 
světě, o tom, co se kolem nás děje, o tom, že 
jsme všichni součástí jednoho celku. Kniha 
zpracovává především téma těžké nemoci 
v rodině, s níž se musí hlavní hrdinka Mo-
jenka i její blízcí vyrovnávat, ale nenásilné 
poznávání přírody na pozadí je druhý úspěš-
ný plán, k němuž velice přispívají ilustrace 
Andrey Tachezy.
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Botanik Bohumil 
Němec (mimo jiné 
v letech 1923–1945 
šéfredaktor Vesmíru) 
napsal v roce 1937 knihu Duše rostlin. Jitka 
Klimešová z Botanického ústavu AV ČR 
v Třeboni na jeho dílo navazuje a ukazuje, 
jak nám nové poznatky o funkční morfolo-
gii rostlin pomáhají pochopit jejich životní 
strategie. Po přečtení knihy už vaše výlety 
do přírody nebudou stejné jako dřív – kaž-
dý květ, oddenek, list nebo kořínek vám 
bude vyprávět příběh o evoluci, ekologii či 
rostlinné fyziologii. Součástí knihy jsou 
i stručné medailonky významných přírodo-
vědců od Theofrasta (371–287 př. n. l.) po Jana 
Jeníka (1929–2022), doprovázené autorskými 
linoryty, jimiž Jitka Klimešová ilustruje 
i své články ve Vesmíru.
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kardiostimulátor může předejit mozkovým 
synkopám ze zpomaleného tepu. Snížení 
hladin lipidů, snížení vysokého krevního 
tlaku nebo vzdání se kouření omezí jak rizi-
ko infarktu myokardu, tak i cévní mozkové 
příhody.

Ale i léčba může být riziková. Třeba kar-
diochirurgická operace zvyšuje riziko ische-
mického iktu, pokud vznikající vmetky 
(třeba z levého síňového ouška) ucpou tepnu 
zásobující mozek, často v místě zvaném 
capsula interna. Rovněž příliš agresivní anti-
hypertenzní léčba (prudké snížení krevního 
tlaku) může způsobit iktus.

Situaci pomáhá řešit kombinovaná 
přístrojová technika. Už před několika lety 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
(FNKV) v rámci modernizace své divize 
intervenční kardiologie zakoupila pří-
stroj, který kombinuje výsledky několika 
vyšetřovacích metod. Přístroj je přímo na 
operačním sále a může zrychlit zprůchod-
nění tepny v mozku po mrtvici (lakunární 
iktus) o dvacet až třicet minut. Spojuje 
v sobě vlastně několik přístrojů: angiograf, 
který zobrazuje rentgenový snímek opero-
vaného, může být doplněn o obrázky z CT, 
ultrazvuku a magnetické rezonance. Lékaři 
proto přesně vidí, kde v mozku jsou krevní 
sraženiny, které je třeba odstranit.

Podobně mohou lékaři také lépe umístit 
náhrady srdeční chlopně nebo stenty, který-
mi se po infarktu zprůchodňují ucpané cévy. 
Podle kardiologů FNKV se díky nejmoder-
nějšímu integrovanému přístroji zásadně 
zrychluje a zefektivňuje léčba, zkracují se 
operace a urychluje rekonvalescence. 

Ve Vesmíru 93, 326, 2014/6 jsem si po-
steskl, že cévním mozkovým příhodám je 
věnováno málo pozornosti a malá osvětová 
prevence, neúměrná jejich hrozbě pro naše 
životy. Snad se blýská na lepší časy.

Ze všech uvedených důvodů existuje 
urgent ní potřeba porozumět hlouběji vzta-
hům mezi srdcem a mozkem, vzájemnému 
ovlivňování těchto orgánů a poměru bene-
fitů a rizik pro každou léčebnou či preven-
tivní strategii. A je to právě kniha Neuro-
kardiologie devětadvaceti autorů pod edicí 
spoluzakladatelů oboru Petra Widimského 
a Ivany Štětkářové, kteří se díky šťastné 
náhodě setkali ve vinohradské nemocnici. 
Petr Widimský, pokračovatel kardiologické 
tradice svého uznávaného otce, si uvědomil 
podobnost i různost cévní kardiopatolo-
gie a neuropatologie a naučil se invazivní 
terapii mozkových příhod. Spolu s Ivanou 
Štětkářovou a přáteli (např. s Pavlem Kalva-
chem, vynikajícím mozkovým cévním lé-
kařem a předchůdcem I. Štětkářové) získali 
granty a další prostředky na kombinaci obou 
intervenčních technik, kardiologických 
a mozkových, „na jednom sále“. A logickým 
výsledkem spolupráce, která zahrnovala 
i vinohradskou Radiodiagnostickou kliniku, 
jsou světově nejlepší výsledky vyléčených 
a přeživších. A také tato kniha, která jasnou 
a přehlednou formou může pomoci mnoha 
dalším klinikám k podobné integraci.

Filosofové a teologové v průběhu dějin 
umisťovali vědomí a pohnutky člověka 
střídavě někdy do srdce, jindy do mozku. 
V této monografii se autoři pokusili shro-
máždit informace a vytvořit praktickou 
učebnici přinášející medicinské znalosti 
o klinických interakcích obou orgánů. Bude 
jistě užitečná pro široké spektrum lékařů: 
všeobecné praktické lékaře, kardiology, 
neurology a další. Jak pochvalně konstatuje 
ve své předmluvě Salim Yusuf, prezident 
Světové kardiologické federace (WHF): 
„Tato kniha rozšiřuje naše perspektivy 
pohledu na více orgánů v situacích, kdy 
uvažujeme nad onemocněním konkrétního 
pacienta, a jistě povede ke komplexnějším 
přístupům v péči o nemocné i v prevenci 
onemocnění srdce i mozku.“ l
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