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Abstrakt 

 
V roce 1932 Bremer z Harvardu natočil krev ve velmi raném embryu, která cirkulovala 
samospádem ve spirálovitých proudech ještě předtím, než začalo fungovat srdce. Kupodivu 
byl tak ohromen spirálovitým charakterem proudění krve, že si neuvědomil, že jev před ním 
zbořil princip tlakového pohonu. Již dříve, v roce 1920, Steiner z Goetheanum ve Švýcarsku v 
přednáškách pro lékaře poukázal na to, že srdce není pumpa nutící inertní krev k pohybu 
tlakem, ale že krev je poháněna vlastním biologickým momentem, jak je vidět na embryu, a 
sama se posiluje "indukovaným" momentem ze srdce. Rovněž uvedl, že tlak nevyvolává 
krevní oběh, ale je způsoben přerušením oběhu. Zde je uvedeno experimentální potvrzení 
Steinerových koncepcí u embrya a dospělého člověka. 

 
 
Úvod 

 
Skutečnost, že srdce samo o sobě není schopno udržet krevní oběh, znali již starověcí lékaři. 
Pomocné síly pro pohyb krve hledali v různých typech "éterizace" a "pneumatizace" nebo v 
ensulaci krve při jejím průchodu srdcem a plícemi. S nástupem moderní vědy a v průběhu 
posledních tří set let se tyto představy staly neudržitelnými. Převládlo mechanistické pojetí 
srdce jako hydraulické pumpy, které se pevně usadilo kolem poloviny devatenáctého století. 

 
Předpokládá se, že srdce, orgán vážící asi tři sta gramů, denně "přečerpá" asi osm tisíc litrů 
krve v klidu a mnohem více během aktivity, aniž by se unavilo. V přepočtu na mechanickou 
práci to představuje zvednutí přibližně 100 kilogramů do výšky jedné míle! Z hlediska 
kapilárního průtoku vykonává srdce ještě zázračnější úkol 
"nutí" krev s viskozitou pětkrát větší než voda procházet miliony kapilár o průměru často 
menším než samotné červené krvinky! Je zřejmé, že taková tvrzení přesahují rozum a 
představivost. Vzhledem ke složitosti proměnných nebylo možné vypočítat skutečný periferní 
odpor ani jednoho orgánu, natož celého periferního oběhu. Také představa centralizovaného 
zdroje tlaku (srdce), který vytváří nadměrný tlak u svého zdroje, takže ve vzdálených 
kapilárách zůstává dostatečný tlak, není elegantní. 

 
Naše znalosti a terapie klíčových oblastí kardiovaskulární patofyziologie, jako je septický šok, 
hypertenze a ischemie myokardu, nejsou zdaleka úplné. Dopad vynakládání miliard dolarů na 
kardiovaskulární výzkum na základě chybných předpokladů je obrovský. V souvislosti s tím 
snahy o konstrukci uspokojivého umělého srdce dosud nepřinesly ovoce. V mezích 
současného biologického a lékařského myšlení zůstává hnací síla krve záhadou. Pokud srdce 
skutečně neposkytuje krvi celkovou sílu, je to pro nás velkým problémem. 

 
 



Pokud srdce skutečně nedodává krvi celkovou hnací sílu, kde je zdroj pomocné síly a jaká je 
její povaha? Odpověď na tyto otázky podpoří novou úroveň chápání fenoménů života v 
biologických vědách a umožní lékařům znovu objevit lidskou bytost, která až příliš často, 
mnozí cítí, že ztratili.

 
 
Přehled 

 
Pojem tlakové síly v kardiovaskulárním systému zahrnuje následující čtyři hlavní pojmy. 

 
(1) Krev je přirozeně inertní, a proto musí být nucena cirkulovat. 
(2) V krvi dochází k náhodné směsi vytvořených částic. 
(3) Buňky v krvi jsou neustále pod tlakem. 
(4) Krev je amorfní a je nucena vyplnit své cévy, a tím nabývá jejich podoby. 

 
Existují však pozorování, která tyto představy zpochybňují. Ukazuje se, že krev má svůj vlastní 
tvar, vír, který spíše určuje tvar cévního lumen, než aby se mu přizpůsoboval, a že v embryu 
cirkuluje s vlastní biologickou hybností ještě předtím, než začne fungovat srdce. Stejně jako 
inertní vír v přírodě pulzuje radiálně a longitudinálně, předběžně předpokládáme, že i krev 
může volně pulzovat a nepodléhá tlaku omezujícímu pulz, který předpokládá koncepce 
tlakového pohonu. Krev není poháněna tlakem, ale vlastním biologickým momentem, který je 
posilován srdcem. 

 
Když srdce začne fungovat, zvyšuje hybnost krve spirálovitými impulzy. Tepny slouží jako 
pomocná funkce napodobující funkci srdce tím, že poskytují cirkulující krvi spirálovité impulzy. 
Přitom se tepny rozšiřují, aby přijaly přicházející krev, a stahují se, aby poskytly impuls ke 
zvýšení hybnosti krve. 

 
 
Historie 

 
Historie tlakového pohonu sahá až ke Galileovi a Leonardu da Vincimu. Představu, že srdce 
funguje jako tlaková pumpa, která tlačí krev, předpokládanou jako amorfní a neživou, do cév 
a přebírá jejich tvar, navrhl Borelli1 , Galileův student a blízký přítel, který pozoroval spirálovitě 
se pohybující srdce a přirovnal jeho funkci ke ždímání vody z mokré látky. Borelli svou 
domněnku nepotvrdil experimenty, ale podpořil ji zavádějícími kresbami levé komory, které se 
později objevily v Leonardově díle. V Leonardových zápisnících byla stěna levé komory 
zobrazena jako rovnoměrně tlustá, jakou bychom očekávali v tlakové komoře. (Viz obr. 1-A.) 

 
Naopak, tloušťka stěny levé komory se liší přibližně o 1800 %, jak jsme zjistili při pitvě 
hovězího srdce. Tloušťka se pohybuje od 0,23 cm ve vrcholu až po 4,3 cm v rovníkové oblasti. 
Stěna apexu je tak měkká a slabá, že ji lze propíchnout ukazováčkem. Zvláštní variabilita 
tloušťky stěny komory neodpovídá představě, že srdce je generátorem tlaku. Takové 
uspořádání stěny si však lze představit jako maximalizaci momentu setrvačnosti bez 
statického tlaku v komoře. tenký, pružný, kuželovitý hrot a zavěšení na aortě naznačují 
akomodaci funkce kroucení, zejména pokud vezmeme v úvahu spirální orientaci vrstev 
myokardiální svaloviny. (Viz obr. 1-B.) 

 
Rotační  pohyb  srdce,  tepen  a  krve  byl  měřen  nebo  detekován  několika  badateli 2,18, 19  .  S 
drobnými  obměnami  se  chybný  náčrtek  z  Leonardových  zápisníků  v  posledních  několika 
stech letech používá ve většině biologických, fyziologických a lékařských textů jako 



stejně jako ve většině moderních anatomických textů v posledních desetiletích. Falešné náčrty 
tak sloužily jako svědectví o falešném předpokladu. (Viz obr. 1-C.) 

 
William Harvey (1578-1657) navštěvoval Padovskou univerzitu v době, kdy na ní působil 
Galileo. Zdálo se, že se rozhodl pro hybnostní pohon na základě vlastních experimentů 
zaměřených na proudění krve a tlakový pohon pravděpodobně pod vlivem Borelliho, který se 
zaměřil na pohyb srdce. Občas naznačoval koncepci hybnostního pohonu: "Ušní boltec 
(předsíň) vrhá krev do komory" a "komora vrhá pohybující se krev do aorty". "Krev je 
promítána každým pulsem srdce." Jindy používal výrazy, které naznačují koncepci tlakového 
pohonu. "Srdce vytlačuje krev". "Krev je vytlačována do aorty kontrakcí srdeční komory." V 
několika případech hovoří o tlaku krve. Používá však i neutrální výrazy: "krev se přenáší, 
přelévá, přenáší a posílá" - z místa na místo. 

 
Následní badatelé, kteří přispěli k pevnému zakotvení koncepce tlakového pohonu, byli tito: 
Stephen Hales (1677-1761), který zavedl skleněnou trubičku do koňské tepny a předpokládal, 
že krevní sloupec je vyrovnáván statickým tlakem. Jean-Leonard-Marie Poiseuille (1799-1869) 
zjistil, že arteriální dilatace je ve fázi komorového výdeje. 
Proto předpokládal, že dilatace je pasivní reakcí na tlak v krvi. Mimo jiné nahradil Halesův 
krevní manometr rtuťovým. 
Carl Ludwig (1816-1895) vynalezl záznamový manometr, když k Poiseuillovu rtuťovému 
manometru přidal plovák s psacím perem a pohyblivou tabulkou, a zahájil tak éru 
kontinuálního záznamu tlaku. A konečně Scipione Riva-Rocci (1896-1903) zdokonalil v roce 
1903 sfygmomanometr a zavedl měření krevního tlaku do klinické praxe. 

 
 
Problém a jeho navrhované řešení 

 
Problematickou situaci v kardiovaskulární fyziologii vyjádřili Berne a Levy3 , kteří napsali: 
"Problém přesného matematického zpracování pulzujícího proudění kardiovaskulárním 
systémem je prakticky neřešitelný." Zásadní aspekt tohoto problému souvisí se skutečností, 
že hlavní část našich znalostí o srdeční dynamice byla odvozena z tlakových křivek. Ve 
skutečnosti mají naše znalosti o systému dva nezávislé zdroje: experimentálně zjištěná fakta 
a logicky odvozené koncepty z předpokladu tlakové hybnosti. Situace je natolik nepřehledná, 
že někteří vědci zabývající se životem uvažují o teorii chaosu a matematice, aby se pokusili 
najít v systému řád. Ukáže se, že chaos vyplývá ze směsi faktů a domněnek, a nikoli z 
podstaty jevu samotného. 

 
Naším cílem je prokázat, že Borelliho předpoklad je nesprávný, a navrhnout koncept, podle 
kterého je krev poháněna jedinečnou formou hybnosti. Za prvé, aortální oblouk nereaguje tak, 
jak bychom očekávali, kdyby krev v něm byla pod tlakem. Aorta je zakřivená trubka; jako 
taková má základní podobu široce používaného prvku Bourdonovy trubice citlivého na tlak*. 

 
Když je zakřivená trubice Bourdonova měrky vystavena přetlaku, je nucena se narovnat, jako 
je tomu u zahradní hadice. Při působení podtlaku se zakřivení trubice zvětšuje. Během 
systolického výdechu (období, kdy je krev vypuzována z komory) je vidět, že se zakřivení 
aorty zvětšuje, což znamená, že aorta není vystavena pozitivnímu tlaku, ale spíše 
negativnímu tlaku4 . 

 
Prokázali jsme, že tento podtlak je spojen s vakuovým centrem putujících krevních vírů. Pohyb 
aorty, pokud ji považujeme za vlastní snímač tlaku v přírodě, tedy odporuje předpokladu o 
tlakovém pohonu. Vířící proudy samozřejmě 



víru mají potenciální tlak, takže jakýkoli pokus o měření tlaku bude mít za následek kladný 
údaj o tlaku v důsledku přerušených hybností. 

 
Pohyb bez působení tlaku je pohybem s hybností, jak můžeme pozorovat na dlouhých skocích 
závodních koček. V přírodě se projevuje také v proudící vodě v otevřených tocích, v putujících 
tornádech a tryskových proudech, což jsou vlastně horizontální spirály vzduchu a vlhkosti, 
které mohou být dlouhé tisíce kilometrů a pohybují se jako meandrující řeky ve vyšších 
vrstvách atmosféry. Vržený míč se ve své trajektorii také pohybuje bez tlaku. 

 
Jak je to s naměřeným krevním tlakem? Zde se uvažuje o známém poměru síly k ploše: 

 
 

tlak = síla / plocha (síla na jednotku plochy) 
 
 
Tlak je aritmetický poměr odvozený od průměrné síly pohybující se krve a jako takový 
nepřímo udává fenomén pohybující se krve. V hybnostní soustavě je tlak potenciálem, dokud 
je objekt v pohybu, a projeví se, když je rychlost omezena: 

 
 

hybnost (hmotnost x rychlost) = impuls (síla x čas) 
 
 
Krev se ve vířivých proudech pohybuje různou rychlostí. V okamžiku nárazu objektu 
pohybujícího se s hybností se rychlost sníží a zároveň se objeví tlak určité velikosti. 

 
Rudolf Steiner, vědec a filozof, několikrát upozornil na to, že krev se pohybuje samostatně5 , a 
že tlak není příčinou proudění krve, ale jeho důsledkem. 
6. Staří lékaři používali složité metody popisu povahy tepenného pulzu a ictus cordis neboli 
vrcholového tepu, což je impuls srdce proti hrudní stěně. Mnohé popisné termíny, jako např. 
thready puls při hypovolemickém šoku, collapsing nebo water- hammer puls při aortální 
inkompetenci a ´heaving´ apical impuls při hypertrofii levé komory, vyjadřují intuitivní 
pochopení skutečného mechanismu srdeční akce. 

 
Snaha charakterizovat funkci levé komory pomocí ukazatelů, jako je maximální rychlost 
kontrakce (Vmax) a maximální změna tlaku v levé komoře s časem (dP/dtmax), naznačuje 
pocitovou nedostatečnost prostého konceptu tlakové síly. 

 
 
Úvahy o průtoku a tlaku 

 
Pokud na tekutou hmotu působí síla v podobě tlaku, bude se nejprve bránit pohybu kvůli své 
setrvačnosti a viskozitě. V systému poháněném tlakem roste tlak rychleji, než se tekutina 
pohybuje; tlak dosáhne vrcholu dříve, než dosáhne vrcholu rychlost tekutiny. Pokud však 
měříme současně tlak a průtok v aortě, vrchol průtoku výrazně předchází vrcholu tlaku. Tento 
jev pozorovali již v roce 1860 Chauveau a Lortet a jak uvádí McDonald7 , je v rozporu se 
zákonem setrvačnosti v koncepci tlakového pohonu. (Viz obr. 2.) I když tento fázový vztah ve 
skutečnosti potvrzuje princip hybnostního pohonu, přesto zůstal v 50. letech 20. století po 
značnou dobu zdrojem dohadů, dokud nebyl ´zachráněn´ pomocí propracovaného 
matematického modelování pro oscilující proudění. 



Pozorování ve prospěch konceptu krve, která má vlastní hybnost, uvedl Noble8 v roce 1968. 
Současným měřením tlaku v levé komoře a v kořeni aorty psa prokázal, že tlak v levé komoře 
převyšuje tlak v aortě pouze v první polovině systoly a že tlak v aortě je ve skutečnosti vyšší v 
druhé polovině. Považoval za paradoxní, že vypuzená krev z komory pokračuje do aorty 
navzdory pozitivnímu tlakovému gradientu. Chybná představa, že tlak v levé komoře 
převyšuje tlak v aortě během celé systoly, kterou navrhl Wiggers v roce 1928, je stále 
zobrazována v mnoha moderních fyziologických textech. (Viz obr. 3A a B.) Noble navrhoval, 
že tento typ tlakového vzorce by mohl být výsledkem hybného proudění; tato myšlenka však 
byla zastíněna budováním tlakového hnacího motoru. 

 
Koncept tlakového pohonu poslal fyziology a vědce z různých oborů na křížovou výpravu, která 
vyústila v četné hypotézy a teorie o mechanice kardiovaskulárního systému. Rčení, že "fluidní 
dynamikové se v devatenáctém století dělili na hydraulické inženýry, kteří pozorovali to, co se 
nedalo vysvětlit, a matematiky, kteří vysvětlovali věci, které se nedaly pozorovat", platí dodnes. 

 
 
Embryologická pozorování 

 
Steiner 6 uvedl, že embryologie poskytuje vodítko k řešení problému krevního oběhu. V 
souvislosti s tím provedl Bremer9 pozoruhodnou sérii pozorování krevního oběhu ve velmi 
raném kuřecím embryu před vytvořením srdečních chlopní. Popsal dva spirálovité proudy krve 
s různou dopřednou rychlostí v srdci ve stadiu jedné trubice. Nicméně zaznamenal, že krev 
má v kanálcích určitý směr proudění a pohybuje se bez zjevného hnacího mechanismu. Tyto 
proudy spirálovitě obtékají své vlastní podélné osy a obtékají se navzájem. Proudy se zdají 
být od sebe značně vzdálené, nenaplňují své cévy a vypadají jako nesouvislé úseky. 

 
Na Bremerově filmu tlukoucího embryonálního srdce lze pozorovat, že spirálovitě se pohybující 
krev je buzena pulzujícím srdcem, aniž by v krvi vznikaly turbulence. To naznačuje, že přenos 
hybnosti, k němuž dochází mezi srdcem a krví, je fázový; srdce musí nějakým způsobem 
vnímat pohyb krve a reagovat na něj zase spirálovitými impulzy stejnou rychlostí jako krev, čímž 
se spojí hybnosti krve a srdce. 

 
Předpokládá se, že vrstvy srdečního svalu mají stejný vzorec rozložení rychlosti jako 
soustředné proudy volného víru, aby se pohyby srdce a krve mohly spojit ve fázi více 
rychlostí. Významné bylo pozorování, že k pohybu srdce docházelo při minimálním pohybu 
srdeční stěny směrem dovnitř. To, že proudění krve lze pozorovat ještě před fungováním 
srdce, podporují pozorování, že krevní oběh v raném kuřecím embryu se udržuje ještě asi 10 
minut po vyříznutí srdce10 . 
Na přirozenou pohyblivost krve navíc upozornili Pomerance a Davies11 , kteří našli embryo, 
které se dožilo porodu bez srdce, ale narodilo se mrtvé a hrubě znetvořené. 
Kompozitní pohled na embryonální kardiovaskulární systém nám tedy říká, že krev není 
poháněna tlakem, ale pohybuje se spíše s vlastní biologickou hybností a vlastním vzorcem 
proudění. 

 
 
Střídání kapalných a plynných vírů v krvi 

 
Existenci zdánlivě prázdného prostoru mezi spirálovitým proudem kapaliny a uvnitř něj lze 
vysvětlit jako prostor vyplněný plynem nebo párou. Tato hypotéza se však jeví jako absurdní, 
když uvážíme, že i malé bublinky v arteriální části oběhu mohou vést k významné embolii. 
Každých 100 cm arteriální krve obsahuje 0,3 ml volného fyzikálně rozpuštěného kyslíku, 2,6 
ml oxidu uhličitého a 1 ml dusíku. 



Význam malého množství rozpuštěného kyslíku je rozpoznán až v extrémních případech 
anémie, kdy se stává významným alternativním zdrojem okysličování tkání. Pokud se na toto 
množství volného plynu podíváme z hlediska vysoce diferencovaného rozložení pevných, 
kapalných a parních/plynových složek složeného víru, nabývá kritického významu. 

 
Skutečnost, že plyn je v unikající kapalné krvi nepolapitelný, je ve velkém souladu se 
zjištěním, že krev se jako individualizované víry kapaliny a plynu pohybuje s beztlakovou 
hybností. Vír v tornádu je velmi stabilní kohezní konfigurace s vakuovým středem, který je 
pevně držen pohromadě soustavou dostředivých sil. Nemá fyzikální vlastnosti amorfního 
plynu pod tlakem, který má tendenci se rozpínat. 

 
Pro další objasnění našich pozorování jsme vytvořili modelovou komoru s uzavřenou 
0,5litrovou baňkou z čirého skla ve tvaru obráceného kužele naplněnou vodou. Přístrojové 
vybavení spočívalo v instalaci dvou trubic uvnitř baňky připojených k tlakovým snímačům, 
které zaznamenávaly podtlak ve vírovém centru a potenciální tlakový impuls v hybnosti vířící 
vody. Signál závislosti tlaku na čase se zobrazoval na obrazovce osciloskopu a také se 
přenášel do počítače pro další analýzu. Vírník se ovládal tak, že se držel v ruce a současně 
se jím kývalo a otáčelo, aby se vytvořil vír. Pro zvýšení viditelnosti jsme nádobku naplnili 
vodou obarvenou methylenovou modří. 

 
Ani při nejenergičtějším provozu nedošlo prakticky k žádnému pohybu vody. Několika pokusy 
jsme zjistili, že pokud v modelové komoře není asi 1/3 jejího objemu vzduchový prostor, vír se 
nemůže vytvořit. To nás vedlo k úvaze, že vysoce organizovaný plyn / řídká plazma je 
nezbytnou součástí krevního víru. To také vyvolává otázku, jak mohou plynné a tekuté prvky 
vyjadřovat životní vlastnost pohybu. 

 
Myšlenka složeného víru krevních buněk, plazmy a plynu je v souladu s "mezerami" v toku 
embryonálních cév. Abychom zhodnotili, nakolik je náš model komůrky platný, změřili jsme její 
potenciální impulsní tlak (krevní tlak, jak se obvykle měří) ve vířící vodě a podtlak v jejím 
středu a zjistili jsme, že se pohybují v rozmezí +130, respektive -180 mm Hg. (Viz obr. 4.) 

 
Dále jsme zkonstruovali skleněnou "komoru" s připojenou "aortou" a ukázali, že až 50 % 
objemu kapaliny může být vypuštěno rotačně-kmitavým impulsem, aniž by se stěna "komory" 
pohybovala dovnitř. 

 
 
Známá vírová funkce 

 
Je dobře známo, že vzor průtoku krve srdcem významně přispívá k dynamice srdečních 
chlopní, jak bylo prokázáno v několika studiích využívajících kontrastní cineradiografii a nověji 
barevné dopplerovské zobrazení. Taylor a Wade12 potvrdili stabilní vírové vzorce proudění za 
cípy mitrální a trikuspidální chlopně při vizualizaci jemného proudu kontrastní injekce. Kromě 
toho byla tvorba vírů v aortální dutině prokázána nejen na modelu srdce, ale také 
vizualizována pomocí třísměrného rychlostního mapování magnetickou rezonancí13 . Bez 
tvorby vírů v aortální dutině je možné předpokládat, že při rychlosti krve vytékající z 
výtokového traktu levé komory jeden až dva metry za sekundu by byly koronární tepny špatně 
prokrvené, jako je tomu u těžké aortální stenózy (zúžení), kde vysoká rychlost proudění krve 
neumožňuje tvorbu normálních nadchlopňových vírů. 

 
 
Důkazy o proudění hybnosti u dospělého člověka 



Nejenže je průtok krve v embryu před vytvořením chlopní dobře zachován; existují zprávy o 
dospělých, u nichž byly infikované trikuspidální i plicní chlopně chirurgicky odstraněny a 
nebyly nahrazeny chlopenními protézami, aniž by došlo k významným problémům14 . Werner 
a kol.15 pomocí dvourozměrné echokardiografie pozorovali, že mitrální a aortální chlopně jsou 
při vnějším stlačení hrudníku otevřené a že srdeční komory jsou pasivní a nemění svou 
velikost. 

 
 
Věčný vír v komoře srdeční 

 
Široce používaná technika měření srdečního výdeje termodiluční metodou je zatížena 
značnými odchylkami jednotlivých měření. Tato technika je založena na principu mísení teplé 
krve s bolusem studeného fyziologického roztoku v komoře a detekci nárůstu teploty vzniklé 
směsi v plicní tepně. Konečná hodnota se získá zprůměrováním výsledků několika měření. 

 
Při měření elektrické vodivosti na různých místech levé komory srdeční psa Irisawa16 se 
nepodařilo prokázat rovnoměrné promíchávání fyziologického roztoku. Záznamy vodivosti 
ukázaly vířící proudy krve o různých koncentracích fyziologického roztoku uvnitř komor během 
systoly a diastoly (fáze dilatace nebo expanze srdeční svaloviny, která umožňuje naplnění 
srdečních dutin krví), což dále podpořilo koncept vysoce organizovaných vírových vzorců 
uvnitř srdečních komor. 

 
Brecher17 provedl experiment na psovi, který prokázal oblast trvalého podtlaku v komoře 
pozorováním nepřetržitého toku Ringerova roztoku z cévy mimo srdce přes kanylu umístěnou 
v levé komoře přes síňové ústí. To dále potvrzuje naši představu o přetrvávání víru v komoře s 
jeho podtlakovým centrem a pozitivním tlakovým impulzivním potenciálem v jeho vířivé periferii 
po celou dobu srdečního cyklu. Srdce jako minimálně funkční orgán se tedy skládá nejen ze 
své tkáně, ale také z věčného víru krve, který zajišťuje věčný podtlak v jeho středu, který 
pravděpodobně pomáhá vtahovat krev z kapilár a žil zpět do srdce. Trvalost víru vysvětluje 
anomálii předpokládané pumpy, která si při každém výronu uchovává 40 % svého náboje; 
pumpa by měla vypudit téměř 100 % svého náboje. Jako koncepce čerpadla je to absurdní; 
tak, jak je zde prezentována, je geniální. Pettigrew 2 nalezl v levé komoře tři sloupce 
spirálovitě se stáčející krve. 

 
 
Obíhající krevní tělíska 

 
Na rozdíl od parabolického rychlostního profilu, který se vyskytuje u suspenzí malých částic v 
tuhých trubicích o malém průměru pod tlakem, se buněčné elementy v krvi in vivo 
uspořádávají do proudového vzorce tak, že těžší červené krvinky obíhají nejblíže středu a 
lehčí krevní destičky ve vzdálenějších oběžných drahách obklopených rukávem plazmy u 
stěny cévy. Takové uspořádání konfigurace krevních částic v řezu tepnami popírá všesměrový 
mechanismus tlakového pohonu a potvrzuje předpoklad o víru / hybnosti. 

 
Tento jev diferenciace podle hmotnosti ve víru lze demonstrovat tak, že se ve vodě nechají 
volně vířit koule zvolené z pohodlných důvodů, stejně velké (průměr 3 mm), různě zbarvené 
pro různou hmotnost. Uvidíme, že nejtěžší koule obíhají nejblíže středu rotace. Oběžné 
rychlosti víru se zvyšují s tím, jak se oběžné dráhy přibližují ke středu otáčení. Naopak v době, 
kdy je k otáčení nádoby použita silová dvojice, která vytváří nucený vír, jsou všechny koule 
vytlačeny na periferii, kde jsou rychlosti největší jako v odstředivce. 



Abychom dále potvrdili existenci volného vírového rychlostního vzorce in vivo, zkoumali jsme 
průtok krve v krční tepně umístěním dopplerovského snímače ve vzdálenosti 900 od stěny, 
abychom zaznamenali vířivý pohyb krve, a zpracovávali jsme dopplerovská echa přes variabilní 
pásmový filtr a hledali vzorce rozložení frekvence (rychlosti). Zjistili jsme ozvěny ze seskupení 
částic o frekvencích 400 až 650 Hz, 650 až 900 Hz a frekvencích s dopplerovským posunem 
pod 200 Hz. 
Tato tři seskupení označují tři samostatné orbitální oblasti a rychlosti. Předběžná pozorování 
ukazují na vysoce uspořádané rozložení buněčných a plazmatických složek krve. 

 
Také při pohybu většími tepnami mají červené krvinky toroidální tvar s hmotností na periferii, 
aby se maximalizoval moment setrvačnosti, a předpokládá se, že rotují kolem jednotlivých os 
v důsledku jevu vířivosti (vytváření mikrovírů mezi vířícími vrstvami v hlavním víru pohybujícím 
se různými rychlostmi). Můžeme tedy očekávat, že miliardy červených krvinek se ve 
skutečnosti pohybují ve svém vlastním jedinečném prostoru, což je další důkaz extrémního 
řádu pohybu krve. 

 
 
Téma spirály 

 
Téma spirály je patrné také ve tvaru a funkci srdce a nádoby. Svalovina srdce a tepen až k 
předkapilárním cévám je orientována spirálovitě a srdce i tepny se pohybují spirálovitě, aby 
zvýšily hybnost krve 2,(18), 19 . Literatura o anatomických a fyziologických úvahách o spirálovitém 
pohybu srdce a cév je obsáhlá a nedávno byla recenzována2 . Skutečnost, že orientace 
arteriálních endoteliálních buněk úzce kopíruje průběh krevního toku, je dobře známá 18,(19) . 

 
Stonebridge a Brophy u skupiny pacientů podstupujících rekonstrukční cévní operace dolních 
končetin přímým angioskopickým vyšetřením zjistili, že vnitřní povrch tepen je uspořádán do 
řady spirálních záhybů, které někdy vystupují do lumina. 
Uvedli, že záhyby vznikají v důsledku spirálovitého toku krve, který může být účinnější a 
vyžaduje méně energie k pohonu krve zužujícím se a větvícím se tepenným systémem19 . V 
oblasti endoluminálních záhybů také pozorovali víření krve pomocí optických vláken. V 
souvislosti s tím nadšenci vědí, že drážkované hlavně zbraní nutící střelu k víření ji činí 
stabilnější v letu, a tudíž přesnější při dosažení cíle. V cévách si krev "drážkuje" vlastní vodiče 
za účelem zvýšení svého torzního impulsu. Tyto spirálovité záhyby však nenajdeme ve 
vyříznutých tepnách; jde o dynamiku živé tkáně. 

 
 
Fyziologické závěry 

 
Autonomní vířivý pohyb krve, o kterém je zde řeč, je vlastní pohybu krve. Nejedná se o 
náhodnou lokální poruchu, která se často vysvětluje jako turbulence nebo vířivé proudy, ani o 
lokalizovaný jev s jediným funkčním účelem jako v dynamice srdečních chlopní. Z širšího 
hlediska lze očekávat, že se krev takto pohybuje, vzhledem k tomu, že tekutiny v přírodě mají 
tendenci pohybovat se křivočarým způsobem, což je jejich cesta nejmenší energie. Extrémním 
projevem této tendence v přírodě z hlediska uspořádanosti, stability a minimálního výdeje 
energie jsou tornáda a "tryskové" proudy. 

 
 
Možné klinické důsledky 

 
Tato pozorování by měla přispět k rychlejšímu pochopení kardiovaskulárního systému 
prostřednictvím opětovného přezkoumání obrovského množství cenných experimentálních 
údajů shromážděných po celém světě. Vzhledem k tomu, že jsme zjistili, že krev má vysoce 
uspořádanou dynamickou podobu a 



a orientaci krevních tělísek, bychom měli být schopni vyvinout zařízení a techniky pro detekci 
malých odchylek od skupinových a individuálních norem, a vytvořit tak základ pro velmi 
včasnou diagnostiku kardiovaskulárních onemocnění, která jsou stále nejčastější příčinou 
úmrtí v USA.Doufejme, že se na základě tohoto nového pohledu na kardiovaskulární fyziologii 
vyvinou také nové, účinnější terapie kardiovaskulárních onemocnění. 

 
 
Koncové poznámky 

 
* Bourdonova trubice je pojmenována po svém vynálezci Bourdonovi. Jeho tlakově citlivý 
prvek se skládá z kruhově ohnuté trubice, která je zploštělá, aby se zvýšila její citlivost na tlak. 
Když je trubice vystavena vnitřnímu kladnému tlaku, má tendenci se narovnat; když je 
vystavena vnitřnímu zápornému tlaku, její poloměr zakřivení se zvětší. Deformace trubice je 
úměrná tlaku a přenáší se prostřednictvím článků a převodů na pohyby, které otáčejí 
ukazatelem na stupnici kalibrované pro indikaci tlaku. 
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