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Tento časopis je určen jako doprovodný edukační materiál vzdělávacích seminářů organizovaných ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a je vydáván na vyžádání odborníka v oblasti zdravotnictví.

Vážení kolegové,

časopis, jehož aktuální vydání se Vám právě dostává do rukou, jsme před několika lety 

zakládali s ambicí přinášet zamyšlení nad inovativními, účinnými a bezpečnými léčebnými 

metodami. Počátek tohoto periodika byl svázán převážně s medicínou nízkých dávek, tzv. 

nanofarmakologií. Tato oblast medicíny přináší zajímavé nové aspekty mechanismů účin-

ku, velmi zajímavý bezpečnostní profi l léčiv, s nimiž pracuje. V další části časopisu se vedle 

nanofarmakologie objevují molekuly, které mají také významně vysoký bezpečnostní profi l, 

ale jejich mechanismus působení spadá do klasické farmakologie. Jsou to často molekuly 

tělu vlastní či odvozené od tělu vlastních molekul, jež ve světle nových poznatků přinášejí 

nové benefi ty pro klinickou praxi. Jedná se nejen o nové objevné studie z oblasti vitaminů, 

ale také dalších tělu vlastních antioxidačních látek, jako je glutathion. Zajímavou molekulou 

vstupující do optimalizace sacharidového metabolismu je fruktóza-1,6-difosfát. 

Unikátním společným jmenovatelem všech témat, s nimiž se v tomto vydání setkáte, je 

bezpečnost terapie. Jinými slovy, témata, jimiž se zde zabýváme, pocházející sice z různých 

koutů lékařství, nesou však jeden společný znak: Snažíme se při jejich hledání a zpracování najít a zdůraznit spojení účinnosti a bezpeč-

nosti, čímž se snažíme naplnit jednu ze známých, byť ne vždy naplňovaných klasických zásad medicíny „Primum non nocere“ – Především 

neškodit.

Pokud Vás náš přístup zaujal, naleznete na následujících stránkách mnoho zajímavého, nového a inspirujícího. A o to se budeme snažit 

také v každém dalším vydání Biotherapeutics. 


