
  

Progerie,

aneb fyzická nesmrtelnost



  

V roce 1886 Dr. Jonathan Hutchinson a v roce 1897 Dr. Hastins 
Gilford v Anglii poprvé popsali nemoc, označovanou jako 
progerie (progeria, Progeria Infantiles) či Hutschinson-Gilford 
Progeria Syndrome (HGPS), neboli nemoc předčasného stárnutí 
(“pro“ (lat.) = před-, „geras“ (řec.) = stáří).



  

Progerie je vzácná nemoc (v současnosti 
žije přibližně 40 takto nemocných dětí), 
charakterizována zrychleným růstem v 
dětském věku. 

Statisticky: progerie se vyskytuje jednou 
ze čtyř  milionů  novorozenců, 
nerozlišuje pohlaví či barvu pleti, na 
celém světě (od Argentiny, po Kubu, 
USA, Německo, Israel, Turecko či 
Vietnam). 

Začíná se projevovat až mezi 18 a 24 
měsíci života, smrt pak přichází mezi 8 
až 21 lety. Růst je zrychlen přibližně 
sedmkát (pět až desetkrát). 



  

"Dojem předčasného stáří způsobuje malý 
vzrůst (konečná výška zřídka přes 115 
cm), pískající hlas, nedospělý obličej s 
vyčnívajícím nosem, podobným zobáčku, 
chybějící vlasy ("alopezie"), tenká, málo 
pružná a skvrnitá kůže s prosvítajícími 
žílami a se ztrátou podkožního tuku 
("kožní dystrophie"), defekty nehtů a zubů, 
bolest kostí ("osteoporóza") se sklony k 
lámavosti kostí, chybné postavení 
("luxace") a ztuhnutí ("kontraktura") 
kloubů, nedostávající se či zpožděný 
pohlavní vývoj a arteriální cevní 
onemocnění ("arterioskleróza"), která 
zvláště ovlivňuje srdeční onemocnění a 
vede k srdečnímu infarktu." 1)



  

Nejprve lze na dítěti pozorovat 
úbytek podkožního tuku a 
vysychání kůže, až po dvou 
letech života se příznaky stárnutí 
projevují v plné míře: vypadávají 
vlasy, po těle se objevují 
stařecké skvrny. Typické jsou 
krátké a široké nehty a výrazné 
zúžení koncových článků prstů. 
Děti se pohybují klopýtavě a 
nemotorně v důsledku 
deformace kyčelního kloubu a 
zkrácení šlach. 



  

Postupně se projevují různé známky stáří, jako jsou ztuhlé klouby, 
a často umírají na arteriosklerózu, mozkové příhody, infarkt či 
embolii. 2)



  

V květnu 2004 bylo zjištěno, že příčinou progerie na 
fyzickém těle je zmutovaná forma genu LMNA (čteno 
Lamin A). Mutování takového genu způsobuje rychlejší 
dělení buněk.

Zatímco normální buňka se dělí v určitém časovém 
úseku a opotřebovanou buňku nahrazuje nová, tak u 
buněk pod vlivem mutovaného genu se buňky dělí 
rychleji (tělo tedy stárne) a nestačí se nahradit novými 
(tělo umírá). 3)



  

„Tento chybný protein 
způsobuje, že buněčné jádro 
se stane křehkým, snadno 
zničitelným a brzy se 
rozpadne. Proto buňky 
odumírají. Odumírání buněk 
znamená stárnutí.“ 4) 



  

Čas neplyne za všech okolností pro všechny lidi stejně 
rychle. Tento důsledek se prokazuje teorií relativity. 5)



  

"Málo dědičných případů HGPS je definovatelných; 
častěji tyto děti nemají typický obraz onemocnění, 
nýbrž varianty s dalšími klinickými nápadnostmi a 
odlišnou potřebou péče." 6)



  

"Vědí však, že jejich čas je vyměřen jen velmi krátce, a proto 
mnohem častěji mluví o konci života a o smrti. ‘Nedávej mi 
žádný náhrobek, stačí strom. A spousta vlčích máků," říká 
Sarah a ví, že splnění jejího posledního přání není příliš 
daleko.’ 7)



  

"Lepší porozumění příčin 
tohoto syndromu (progerie) by 
mohlo vést k lepšímu 
proniknutí do mechanismu jak 
lidského vývoje, tak stárnutí." 

National Institute of Aging, 
Associate Director Dr. Huber 
Warner 8)



  

"Tyto děti se často 
upřeně zahledí, jako 
pohádkové bytosti."



  

"Domovní dveře se otevřely a vysoký, jasný hlas nás pozdravil z 
dětského pokoje. Hlas, který jsem nikdy dřív neslyšel. A pak přišla. 
O hodně menší a půvabnější, než jsem mohl považovat za možné. 
Sarah je jen jeden metr vysoká a váží deset kilo, tolik jako zdravé 
jednoroční dítě. A opět byly tady, ty obrovské, jasné oči."

Setkání se Sarah

Dívka plná životní radosti



  

„Kdo pozná Sarah, nemůže pustit své oči z těch 
jejích. Dítě, které zrychleným tempem stárne, 
oslní magickým pohledem a získá si každé 
srdce.“

„Sarah má stále dobrou náladu a je šťastná.“



  

"Je velice vyspělým a veselým dítětem. Je pilná a velmi ráda chodí 
do školy. Všechny děti mají Sarah rády. Má tam hodně kamarádů, 
nic ji neznepokojuje. Je velice sebevědomá a vehementně si za 
svým názorem stojí. Při tělocviku se ale jen dívá, každým rokem je 
těžší s ostatními držet krok. Její klouby jsou ztuhlé. Přeci se ale 
může zapojit, se svým nadšením." 9)



  

 „Ubohé? Nebuďte si tak jistí. Nejpodivnější na těchto dětech, 
lékařských divech věku Vodnáře, je jejich nálada a smýšlení. Doktoři a 
sestry, kteří o ně pečují, jsou překvapeni a chybí jim slova k tomu, aby 
popsali nepřítomnost jakékoliv negativní odezvy na předčasné 
stárnutí, kterým tyto děti trpí. Jejich povaha zůstává veselá, vůbec si 
nestěžují, obyčejně jsou chytré a vnímavé a pořád se usmívají. 
Zdravotníci to prostě nemohou pochopit.“ 



  

 „Jsou tady, aby vám dali skvělou 
lekci. Jsou prvním zázračným 
krokem k pochopení zázraku 
fyzické nesmrtelnosti. Znázorňují 
svými těly z masa a kostí 
všemohoucí zákon polarity, 
zákon, který pozemští vědci a 
fyzikové velmi dobře znají a před 
kterým se plni respektu sklánějí, 
ale příliš často ho opomíjejí 
veřejně uznat.“



  

„Říkají s takovou láskou a 
obětavostí: ‘Vidíte mě? Jestliže je 
mi podle vašich iluzorních, 
chronologických, standardních 
pozemských měřítek devět let - a 
přitom vypadám, cítím se a 
odpovídám vaší představě 
devadesáti let - potom podle vašich 
vlastních fyzikálních zákonů 
polarizace je stejně dobře možné, 
aby někdo komu je podle vašich 
chybných kalendářů devadesát let, 
vypadal, cítil se a dokonale 
odpovídal vaší představě stáří 
devíti let - nebo jakéhokoliv jiného 
iluzorního věku.’“



  
„Chovají se skoro jako... no dobře, skoro jako... miniaturní svatí.“ 10) 

http://stern.de/wissenschaft/natur/209885.html?backref=%2Fwissenschaft%2Fforschung%2F544903.html%3Fq%3Dprogerie&nv=fs&cp=1
http://stern.de/wissenschaft/natur/209885.html?backref=%2Fwissenschaft%2Fforschung%2F544903.html%3Fq%3Dprogerie&nv=fs&cp=1
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