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ZKOUMÁNÍ MOŽNOSTI KOSMICKÉHO VLIVU NA RŮSTOVÉ RYTMY POZOROVANÉ

U M. BOVIS BGG "PSAHA" V LETECH 1964 -"1976

Institut hygieny a epidemiologie, Praha

Astronimický ústav fiSAV - Ondřejov

Vliv sluneční aktivity na zemskou biosféru je v poslední

době intenzivně studován, a to zvláStě s ohledem na kardiovas-

kulární choroby, které vedle rakoviny jsou jednou z nejčastějších

příčin úmrti, o to závažnější, že ve zvýšené míře postihuji li-

di v produktivním věku života. Vhodným studijním objektem pro

studium vlivu sluneční energie na živou hmotu jsou i mikroorga-

nismy, u nichž může jít především o vliv magnetického pole, jak

se to pokouSejl prokazovat Matějka, Rossler a Burger (1) nebo

o genetické změny vedoucí ke tvorbě nových mikrobiálních variant,

což přichází v úvahu zvláště u viru.

S ohledem k velké genetické plasticitě virů je těžko sta-

novit hranici mezi exo- a endogenními faktory, které mohou vést

k vytvoření nových variant těchto nízkých forem života a tím

stanovit vliv sluneční aktivity na tyto nové formy, nehledě k to-

mu,' že technika pomnožování virů je velmi složitá a vyžaduje

m

komplikovaných živných prostředí, obsahujících vedle buněk růz-

né bilogické komponenty, které nemohou být přesně chemicky defi-

novány*

Naproti tomu výše organizované mikroby, jako jsou např.

mykobakterie, je možno pomnožovat zá standartních podmínek na

jednoduchých tekutých půdách, jejich nárůst je poměrně bohatý

za předpokladu, že jsou kultivovány v povrchových kulturách,

takže přesné měření narostlé mikrobiální biomasy je snadné.

Zaměřili jsme se proto na analýzu dlouhodobé variability

růstu pozorované v průběhu 12 let u kmene "Mycobacterium bovis
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BCG - Praha", kterého používáme k přípravě BCG vakciny.

Metody

M. bovis BCG je pěstována v povrchové kultuře na Sautonově

tekuté půdě tohoto složení ;

Sautonova půda s kasseinovým hydrolysátorete ( litr)

Kyselina citrónová 2,0 g

K 2HP0 4 0,5 g

MgS04 . 7 H 20 0,5 g

Ferriain. citrát 0,05 g

KasseťLn. hydrolysát 10% 70,00 ml

Glycerin 60,00 ml

Půdy jsou rozlévány po 100 ml do Fernbachových nádobek,

sterilizovány při 120°C/20' a poté očkovány spirálovou kličkou

o průměru 15 mm, kterou přenášíme okrajové části 10 snů staré

blanky BCG kmene jqoucí v logaritmické fázi růstu. Kultury jsou

inkubovány po 10 dní při 37°C, poté za sterilních kautel je v

Birghangově přístroji oddělena bakteriální biomasa od kultivač-

ního prostředí, vložena do předvážené kádinky a zvážena.

Vedle celkové váhy jsme určovali u každé šarže počet živých

zárodků, zjištujeme jejich acidoresistenci v preparátech barve-

ných podle Ziehl-Neelsona a morfologii jednotlivých tyčinek

a shluků. Dále jsme zjišťovali obtah lipidů, bílkovin a póly sa-

charidů. Tyto biochemické studie jsou předmětem zvláštního sdě-

lení.

Výsledky a diskuze

V průběhu 12 let jsme zjišťovali výše uvedené hodnoty celkem

u 600 šarží. Kmen Mycobacterium bovis bCG je odvozen od původně

virulentního kmene M. bovis isolovaného v r.1902 Nocardem
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tuberkulosniho vemene krávy. Tento kmen byl dlouhodobým paséžo-

vánlm prováděném Calmettem a Quérinem na bramboru se žlučí osla-

ben ve své virulenci a v r.1931 poprvé použit Weil-Hallém k pero-

rální vakcinaci novorozence a poté hromadně používán na celém

světě, takže bylo vakcinovano více než 500 000 000 tuberkulin

negativních dětí a dospívajících.

M. bovis BGG "Praha" je odvozen z dánské BCG vakciny šarže

725 a je charakterizován nízkou alergenitou při spolehlivě za-

chované immogenitě. Tím se liší od běžných vakcinových BCG kmenů,

které jsou obvykle vysoce alergenní. Po biochemické stránce je

M. bovis BCG "Praha" charakterizován nižším obsahem lipidů,

který se pohybuje kolem 20 - 25 * (2), kdežto původní dánský

BCG kmen, od kterého je BCG "Praha" odvozen, je stále vysoce

alergenní s obsahem lipidů mezi 30 - 35 %» Bílkoviny a polysa-

charidy kolísaly v pozorované době mezi 39 až 41 % a 16 až

18 %.

V acidoreseaistenci a mikromorfologii jsme za pozorovanou

bodu nezaznamenali žádných význačnějších změn oproti původnímu

dánskému kmenu*

Významné změny jsme naproti tomu zjistili ve výtěžcích

biomasy v jednotlivých šaržích BCG kmene. Tyto změny neměly

cyklický charakter, jaký jsme dříve pozorovali u kmene M. micro-

ti "MP" pěstovaného v hloubkových kulturách v jednoduchém, čis-

tě syntetickém prostředí, ale opakovaly se v krátkodobých inter-

valech, pro něž jsme nenacházeli vhodné vysvětlení. Vzhledem ke

standartním podmínkám růstu a stanovení biomasy, což obojí bylo

prováděno po celou dobu pozorování vždy stejnými osobami a na

stejném místě a ve stejném komorovém termostatu, zjišťovali

jsme podobně jako u kmene M. microti korelaci mezi růstem

a sluneční aktivitou.
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Hodnoty polosuché váhy BCG v průběhu dnů, týdnů a let jsou ~t

značně rozkolísané a toto kolísání podléhá zřejmě především auto-

nomním zákonitostem. Při pracovní hypothese o možné existenci

též vnějšího vlivu byl zkoumán efekt v krátkodobé sluneční čin-

nosti na následnou tendenci křivky váhy polosuché ECG. Nejprve

byl studován vliv protonových erupcí na následnou tendenci křiv- .

ky polosuché váhy BCG v nejbližších dnech. Eylo zjištěno, že po

výskytu protonových erupcí na Slunci následuje větší počet pří-

padů vzestupné tendence než tendence sestupné. Vzhledem k tomu,

že existuje daleko větši počet případů slunečních jevů, které

do meziplanetárního prostoru emitují oblaka plasmy s magnetic-

kými diskontinuitami, které jak známo modulují hladinu kosmic-

kého záření na Zemi (2), byly pro zkoumání použity tyto jevy.

t

Jsou to tzv. Forbushovy efekty, které se na registrované hla-

dině kosmického záření projevují poklesy (2% - 30%) a trváním

od několika desítek hodin do několika dnů. Poklesy na hladinč

kosmického záření jsou způsobeny tím, že kosmické částice přichá-

zející ze všech směrů do meziplanetárního prostoru z Galaxie jsou

v určitém oboru energii vůči Zemi odstiňovány v době, kdy okolí ,

i Země je zaplňováno 3luneční plasmou větší hustoty než normálně, !

která s sebou vynáší magnetická,pole též slunečního původu.
I

, Kosmické částice určitého oboru energií nedospějí k Zemi jako

normálně za neporušené situace, ale jsou odráženy zpět do pros-

toru mimo Zemi nebo* jsou pohlcovány v prostoru magnetických

diskontinuit oblaků sluneční plasmy. Byl vyhotoven katalog zmí-

něných Forbushových efektů pro zkoumané rokya to z represen-

tační stanice Deep-Kiver (Canada, 46°N, 70°'.V, 145 mnm) (3). i

Z uvedeného katalogu byly excerpovány začátky Forbuahových

efektů a tyto uvedeny na časové ose 3polu s chodem polosuché

váhy BCG v gramech. Bylo zjištěno, že ve 145 (68%) případech
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Forbushových efektů následoval v nejbližších dnech na křivce

polosuché váhy BCG vzestup, v 68 případech (32%) následoval pokles

na křivce polosuché váhy BCG. Zdá se tedy, že hladina kosmického

záření by mohla mít jako jeden z řady jevů vliv na chod křivky

polosuché váhy BCG. Tento vliv není jediný určující vzhledem

k výkyvům na křivce váhy BCG, neboí počet výkyvů kladných Si

záporných na křivce jak je patrno je daleko větši množství,- než

je celkový počet případů Forbushových efektů (213) ve zkoumaném

intervalu. Je možno vyslovit předběžnou hypotézu, že by se mohl

uplatňovat vliv změn kosmického záření vyvolávaných modulačním!

efektem slunečních výronů plasmy a magnetických polí na tvorbu

polosuché váhy BCG.

Realita a významnost nalezeného výsledku by mohla být pod-

tržena, kdyby se zjistila v příStích alespoň šesti letech ana-

logická tendence efektů, nebo kdyby experimentálním odstíněním

hladiny kosmického záření druhé souběžné série BCG byla naleze-

na obdobná převaha vzrůstu váhy v gramech po eměle vyvolávaném

odstínění.
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MUDr. 0 . G r u n n e r , CSc

ELEKTROGRAFIE V HODNOCENÍ DUŠEVNÍCH NEMOCÍ

Výzkumný ústav balneologický, Lázně Jeseník

Při aplikaci elektrospánku u insosuiii a depresí jsme po-

prvé aplikovali transcerebrálně elektronický šum, který je cha-

rakterizován náhodnými frekvencemi jednotlivých elektronů. Po-

užili jsme též rozličná elektromagnetická pole velmi malé

i střední intenzity a významnými efekty. Výsledky těchto studií

prokázaly, že organismus je citlivým příjemcem nepatrných

elektromagnetických signálů a reaguje na rozličné frekvence.

Upozornili jsme na existenci polovodivých zesilovacích systémů

a neméně i na možnost pohybu nevykompensovaných elektronů v sa-

motném organismu. V poslední době jsme mohli zachytit bioluminis-

cenci, jejímž podkladem je chladné proton-elektronové emise, vy-

cházející z organismu. Mohli jsme si ověřit také některé její

charakteristiky.

Použili jsme na našem pracovišti experimentální přístroj,

který jsem vyvinul ve spolupráci s Ing. Tkadlecem a který je

zdrojem vysokofrekvenčního elektromagnetického pole* Do tohoto

pole je na izolující vrstvu dán prs* sledovaného pacienta.

V temné komoře pak můžeme na barevný film zachytit již uvedenou

bioluminiscenci, která je u živých organismů proměnlivé. Mohli

jsme sledovat rozdílné charakteristiky této bioluminiscence

u zdravých i u psychicky nemocných. U zdravých jsme nacházeli

vždy bleděmodrou koronu se stromkovitým větvením jejich paprsků.

Tato korona byla na naší projekci úplná, tj. obkružovala celý

obvod prstu. Na spodní části této korony bylo někdy žlutavě

červené zbarvení, kterým však prosvítala stromkovitá korona

(diagram 1 - 4 ) . Jestliže sledovaný zdrojový subjekt prováděl
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nesnadný matematický výpočet, objevilo se při zvýšení koncentra-

ce ve většině případů žlutě červenavé agresivní zbarvení, agre-

sivní proto, Že zcela likvidovalo modrobílou koronu ve svém oko-

lí* Toto agresivní Červenavé zbarvení nikdy nemělo lištovitou

strukturu, podobnou té, jakou jsme pozorovali u neagresivně žlu-

tavě červenavého zbarvení, jež ponechávalo základy korony a kte-

ré bylo vždy uvnitř obvodu prstu.

Agresivní červenavé zbarvení se objevilo v případech emoč-

ního vzrušení zdravého subjektu. Ve všech těchto případech u

zdravých osob však vytvářelo užší půlměsíce, jejichž obvod nikdy

nepřesahoval polovinu obvodu prstu. Jelikož jsme tyto barevné

jevy nacházeli opakovaně u zdravých v uvedených podmínkách, sou-

díme, že existence červenavého agresivního zbarvení nesouvisí se

'-výšením koncentrace a s projevy emoce. Jestliže zdravý objekt

požil i malé množství alkoholu, mohli jsme prokázat rostoucí po-

díl tohoto červenavého agresivního zbarvení na obvodu prstu

(diagram 5). Toto zbarvení však ukázalo, došlo-li k procvičení

prstu, trvajícímu pět minut. Agresivní červenavé zbarvení se ta-

ké nikdy neobjevilo po vodoléčebné proceduře, kdy se naopak zvý-

šila intenzita bleděmodré korony a prodloužily se její paprsky.

Je patrno, že intenzita korony souvisí s elektrokožními faktory,

tj. s elektrokožní vodivostí i kapacitou na povrchu prstu. Agre-

sivní červenavé zbarvení je pak závislé jak na těchto elektro-

kožních jevech, tak na již zmíněných proměnách pozornosti e emo-

ce.

Je známo, že u neuróz a psychóz se často setkáváme s poru-

chami jak emoce, tak koncentrace. V elektrografických snímcích

jsme mohli prokázat růst agresivního červenavého zbarvení - při

tělesném klidu i psychické relaxaci - tím výraznější, čím závaž-

nější stupeň onemocnění byl sledován.
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Neúplnost bleděmodré stromkovité korony na obvodu prstu

(vždy ve srovnáni s úplnou koronou kontrolního prstu zdravého

subjektu) jsme hodnotili jako poruchu vegetativního tonu.

Přítomnost agresivního Červenavého zbarveni, nepřesahující-

ho v klidu pacienta polovinu obvodu prstu, jsme hodnotili jakož-

to psychickou labilxtu, projevující se u lehčích neurotických

syndromů.

Přítomnost agresivního červenavého zbarvení, zjištěného

u pacienta v klidu ve větší míře, v širších půlměsících, dosahu-

jící poloviny obvodu prstu, jsme hodnotili jakožto střední poru-

chu koncentrace i emocionality, zjišťovanou u závažných neuro-

tických syndromů, u obsesí, u některých poruch CNS (u stavů po

komocích a kontusích mozku, u stavů po encefalitidách) *

Přítomnost rozsáhlých okrsků agresivního červenavého zbarve-

ní přesahujícího polovinu obvodu prstu a někdy obkružujícího ce-

lý obvod prstu jsme hodnotili jakožto vážnou poruchu koncentrace

a emociality a nacházeli jsme ji především u naniodepresivit,

u většiny, ale ne u všech, schizofrenii a v nejtěžších případech

mozkových traumatismů.

Tyto změny bioluminiscence nám slouží v hodnocení závažnos-

ti psychických poruch.

V závěru upozorňujeme na dvě skutečnosti.

Modrobílé zbarvení je dáno pravděpodobně vznikajícími ionty du-

síku a kyslíku ve vysokofrekvenčním elektromagnetickém poli,

kdy působícím faktorem je chladná emise elektronů. Přítomnost,

žlutavěčerveného neagresivního i agresivního zbarvení souvisí

pravděpodobně se vznikem iontů natria a chloru (obaažených v po-

tu) na pokladě téhož procesu. Pro vznik agresivního červenavého

zbarvení je však třeba kvalitativně odlišné intenzity či jiných

charakteristik elektronové emise, jež je podkladem bioluminis-

cence. L
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Dále bychom chtěli zdůraznit, že v pozorovaných případech

nejde pouze o pomocnou diagnostickou metodu, pomáhající v hod-

nocení změn emocionality a schopnosti koncentrace u psychicky

nemocných. Neméně jde i o průkaz skutečnosti, že psychika a orga-

nismus vchází ve styk se svým bezprostředním okolím, obklopujícím

organismus, jde o průkaz skutečnosti, že organismus a psychika

je nejen citlivým příjemcem, ale i zdrojem elektromagnetických

signálů a nakonec jde o průkaz skutečnosti, Že psychická infor-

mace, týkající se emocionality a koncentrace mohou být šířeny

mimo organismus ve fyzikálním prostředí fyzikálními cestami.

A tento poslední průkaz pokládáme za nejvýznamnější.
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Digram 5
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