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Editorial

Václav Holeček devadesátiletý

Přehledový článek „COVID-19 z hlediska volných 
radikálů a antioxidantů“ Václava Holečka, který najde-
me v tomto čísle časopisu Klinická biochemie a meta-
bolismus, přináší pohled na infekci virem SARS-CoV-2  
a následné orgánové poškození jako na následek  
oxidačního stresu. Autor stručně probírá pojem volné 
radikály a antioxidanty a definuje oxidační stres jako 
nerovnováhu mezi nimi ve prospěch volných radikálů.  
U každého zánětu dochází k nadprodukci volných radi-
kálů a dalších reaktivních forem kyslíku a dusíku, zejmé-
na v nahromaděných leukocytech, ale i jiných buňkách. 
Nadprodukci volných radikálů vyvolává i replikace virů, 
volné radiály se navíc mohou uplatnit i při mutaci virů. 
Horší průběh onemocnění covid-19 a více komplikací 
jsou pozorovány u osob s komorbiditami, o nichž je 
známo, že samy o sobě představují oxidační stres (hy-
pertenze, diabetes mellitus, obezita, stárnutí).  

Autor cituje studie, v nichž byla myšlenka účasti 
oxidačního stresu v rozvoji příznaků a komplikací infek-
ce SARS-CoV-2 rozvinuta; v některých případech byly 
dokonce činěny pokusy ovlivnit tento proces antioxi-
danty (např. dihydrokvercetinem či N-acetylcysteinem). 
Dr. Holeček navazuje na tyto autory a přináší přehled 
antioxidantů a jejich vlastností; zároveň zmiňuje, jak 
antioxidanty využít jako podpůrnou léčbu onemocnění 
covid-19, samozřejmě v kombinaci s dalšími léky, které 
blokují replikaci viru.

Dovolte, abych se na tomto místě vrátil k autoro-
vi zmíněného článku. Dr. Holeček se v srpnu t.r. doži-
je významného životního jubilea – 90 let. Po krátkém 
období práce jako obvodní lékař v KÚNZ Karlovy Vary 
se v 1957 se na základě výběrového řízení stal odbor-
ným asistentem Ústavu lékařské chemie a biochemie 

Lékařské fakulty UK v Plzni. Kromě výuky mediků však 
nezanedbával ani práci zdravotnickou: v r. 1959 složil 
atestaci z vnitřního lékařství, nástavbovou atestaci z kli-
nické biochemie pak v r. 1968. Tuto specializaci uplatnil  
v r. 1970, kdy byl jmenován primářem Oddělení klinické 
biochemie ve Fakultní nemocnici v Plzni; oddělení vedl 
až do r. 1990. V letech 1970 – 89 vykonával funkci kraj-
ského odborníka Západočeského kraje pro klinickou 
biochemii a podílel se tak na organizaci oboru v kraji. 
Oddělení klinické biochemie pod vedením prim. Holeč-
ka patřilo k předním pracovištím v republice: v r. 1975 
byl na něm instalován prvý poloautomatický analyzátor, 
krátce poté byl zaveden laboratorní informační systém, 
který řídil chod laboratoře; OKB FN Plzeň bylo první  
v republice, které vydávalo kompletní výsledky vyšetření 
pomocí výpočetní techniky. Dr. Holeček nezanedbával 
ani práci výzkumnou; oddělení se stalo jedním z prvých, 
kdo studoval úlohu volných radikálů a antioxidantů  
v patogenezi závažných onemocnění, jako je diabetes 
mellitus či metabolické komplikace chronického selhání 
ledvin. Problematice volných radikálů zůstal prim. Hole-
ček věrný a dodnes se o tuto oblast živě zajímá. Výsled-
kem tohoto zájmu je i několik nových publikaci, včetně 
té, kterou najdete v současném čísle časopisu Klinická 
biochemie a metabolismus.

Myslím, že mohu mluvit nejen za bývalé spolupra-
covníky dr. Holečka, ale i za ostatní členy České spo-
lečnosti klinické biochemie, když mu upřímně popřeji 
hodně zdraví, elánu a ještě mnoho let aktivní práce pro 
náš obor.  

Jaroslav Racek
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