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ZDRAVÉ JÁTRO
Takto měkká játra mají pouze děti. Vzhledem k tomu, že 
mladý človíček ve většině případů nepříjde do kontak-
tu s alkoholem a dalšíma toxinama, tak je má krásně 
červenohnědé. Před narozením se  v játrech tvoří krev. 
Zdravý dospělý člověk má játro červenohnědé, bez 
známek poškození a bez flíčků. Zdravé játro tvoří zhruba 
5% tělesné váhy.

CIRHÓZA & NEKRÓZA
Konečné stadium poškození jater. Když jaterní 
buňky odumřou vlivem toxinů na ně působících, 
okolí tuto nekrózu zapouzdří a vytvoří se zde něco 
jako tvrdý vřed. Když se tohle děje v rámci celého 
orgánu, mluvíme o tvrdnutí jater – cirhóze. Kvů-
li tomuhle stavu se omezuje průtok krve portál-
ní cévou, která odvádí krev ze spodní poloviny tě-
la, a vytváří se ascites. Játra již nedokážou plnit 
svou funkci. Pacient se cítí stále unavený, ztrácí 
svalovou hmotu, a pokud razantně nezmění svou 
životosprávu, může v brzké době umřít. Ale játro 
je úžasný orgán s obří regenerační schopností. 
Pokud člověk začne abstinovat, dodržovat přísnou 
dietu, brát léky, tak se játra sama částečně zotaví. 
Anebo je zde možnost transplantace. Ale pouze 
u lidí, kteří mají šanci a motivaci ke změně dosa-
vadních zvyků, které ke „ztvrdnutí játra“ vedly.

ODUMÍRÁNÍ JAT. BUNĚK
Často opakované, ale stále pravdivé 

– každý lok alkoholu má na svědomí 
nějakou jaterní buňku. Naštěstí díky 
své obrovské schopnosti dorůstat 
mohou zdravé jaterní buňky nahradit 
ty odumřelé. Ne ovšem donekonečna. 
Na to je třeba myslet. Ovšem nejen 
alkohol může za odumírání jaterních 
buňek, tučné jídlo a špatná životo-
správa na tom má taky svůj podíl.

HEPATITIDA  
& INFEKČNÍ HEPATITIDA
Neboli zánět jater. Jednorázové, 
nechronické onemocnění zvládne 
tento orgán docela dobře, po 
správném léčení se mohou játra 
zhojit do téměř původní podo-
by. Poškození ale pozná odborník 
a vy už nebudete nikdy tak fit, 
jako jste byli před tím. Infekční 
hepatitida, mnohdy  známá ja-
ko žloutenka. Pokud se jedná 
o akutní a zaléčenou hepatitidu, 
je poškození podobné jako výše 
zmíněné. Zajde-li ale do chro-
nicity, je velice nebezpečná. Vir 
se uhnízdí v jaterní buňce a po-
maličku se tam množí. Občas na-
padne vedlejší buňku, občas se 
zapouzdří a vyčká, až se organis-
mus oslabí, aby mohl propuknout, 
případně se z něj stane nádor.

STEATÓZA
Ztukovatění jater. 
Tady začíná jít do 
tuhého. Vlivem špat-
né životosprávy 
se začne buď un-
vitř, nebo vně jater-
ní buňky ukládat 
tuk. Tento stav ne-
jčastěji vyvolá špat-
ná životospráva – 
obezita, cukrovka 
a nadměrné pití al-
koholu. Tato fáze je 
ještě poměrně snad-
no léčitelná. Je třeba 
dodržovat dietu. Ab-
stinovat a dbát na 
rady lékařů.

FIBRÓZA
Zvazivovatění jater. 
Z poškozených jater-
ních buněk se začí-
nají dělat jizvy z fi-
brinu. Stejně jako 
u steatózy, je ten-
to jev nejčastějším 
projevem alkohol-
ismu. Jako průvod-
ní jev se může vys-
kytnout ascites. 
I tento stav je zvra-
titelný, hlavně upra-
vením životosprávy, 
dodržováním diety 
a abstinencí v kom-
binaci s užíváním 
speciálních léků. 

ZRANĚNÍ
Jeden z častých důvodů, proč ma-
jí lidi trochu tvrdší játro – zraní se do 
něj. Játra představují v těle člověka 
velký orgán. Je lokalizován v pravém 
podžebří, je tedy docela „na ráně“. 
A stejně jako na kůži, tak i na játrech 
po zranění zůstávají jizvy.

VápNo 
Kalcit. Někdy také bílý nerost. Používá 
se ve stavebnictví jako dekorativní cihla 
a na výrobu vápna a cementu. Do tohohle 
kamene se už nedá rýpat nehtem.

FlUoRIT 
Kazivec. Může mít různé bavry, vždy 
podle toho, s  jakým jiným nerostem 
vykrystalizuje. Používá se k  výrobě 
plastů. A taky do zubních past.

Sůl  
kAMENNá
Odborně halit

ŽIvEc 
Nejčastější kámen, který můžete 
potkat. Víc jak polovina zemské 
kůry se z něj skládá. Používá se 
od nepaměti na výrobu kera-
miky, díky tomu ho vědci využí-
vají při datování stáří archeolog-
ických vykopávek. Tento kámen 
už udělá rýhu do skla.

KřEMEN 
Mnoho barev, mnoho různých 
křemenů. Taky když vezmete dva 
a praštíte s nimi o sebe, udělá 
to jiskru. Křemen je další ho-
jně zastoupený nerost z této 
tabulky. Používá se jak v elek-
tronice, tak pro výrobu skla, 
a některé jeho odrůdy jsou ja-
ko polodrahokamy využívány ve 
šperkařství a bižuterii.

TopAZ 
Barevně vypadá 
jako zmrzlé bílé 
víno. Raritnější, 
čirý, se používá 
na výrobu 
bižuterie. Jinak 
se používá spíš 
jako dekorační 
předmět.

KoRUND
Krom toho, že jsou obsa-
ženy v korunovačních kle-
notech, se nebarevá odrů-
da používá na broušení 
všech nerostů krom dia-
mantu. Rubín se používá 
i v optice, známé červené 
světlo laseru známe právě 
díky němu. V laserových 
ukazovátcích byste jej ale 
hledali marně.

DIAMANT
Pravděpodobně ne-
jznámější nerost 
ze stupnice tvrdos-
ti. Udělá rýhu do vše-
ho. Vice se ale využívá 
v průmyslu, než 
v prstenech a hod-
inkách. Právě díky to-
mu, že je nejtvrdší, 
slouží jako brusný ma-
teriál, jako hlavice 
vrtů (včertně toho 
zubařského) a při vědě 
a výzkumu (například 
znova v optice).

MAsTEk
Nejměkčí kámen. Má bílou 
barvu, je velmi žáruvzdorný. 
Používá se k  výrobě elektron-
iky a do výstěny vysokých pecí.
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STEATÓZA CIRHÓZAKARcINOM

Výraz „tvrdý játra“ už tak nějak zlidověl. Ovšem můžou bejt tvrdší než kámen? A dá se tvrdýma játrama rýt do skla? 
Zkusíme to porovnat za vás, Vy se o svá játra starejte zodpovědně! Ve škole jste se možná učili o škále tvrdosti nerostů. 

JáTRo         káMENjAko
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