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Editorial

Vážení kolegové,
v prvním čísle letošního ročníku Biotherapeutics pokračujeme v uveřejňování infografik. Ta 

aktuální, kterou naleznete uprostřed časopisu, je zaměřená na téma mitochondriální medicíny, 
reprezentované v časopise i dvěma dalšími materiály: zajímavou reportáží z vystoupení němec-
ké lékařky Petry Blum na loňské Akademii FRM a článkem o významu mikronutrientů ve výživě 
mitochondrií. Snažili jsme se o komplexní pohled na problematiku vlivu různých faktorů na 
funkce mitochondrií a různé terapeutické podpůrné přístupy, kterými je možno mitochondriální 
funkci zlepšit.

Hlavní rozhovor tohoto čísla našeho časopisu byl veden s ortopedem MUDr. Markem Petrášem, 
který poodhalí různé stránky své  ortopedické profese i důvody, které ho vedly k integraci fyziolo-
gické regulační medicíny do každodenní klinické praxe. V časopise najdete i další zajímavé inter-
view, v kterém se představí brněnský pediatr MUDr. Petr Kadleček.

Pokračujeme také v našem cyklu, věnovaném zdravotním důsledkům chronického stresu, tentokrát článkem věnovaným souvislos-
tem mezi stresem a rozvojem srdečních a cévních chorob. I zde naleznete praktický postup, jak snížit riziko vzniku kardiovaskulárních 
onemocnění, spojené s aktivovanou stresovou osou.

Z oblasti mikroimunoterapie Vám představujeme přípravek 2LARTH s protizánětlivým a antiartrotickým působením.  Účinky pří-
pravku jsou vysvětleny a ověřeny ve studii z roku 2018, o níž v časopise referujeme.

Dále vás upozorňuji na nově publikovanou studii, v které byl zkoumán mechanismus působení přípravku s obsahem kolagenu, ur-
čeného k injekční aplikaci, na regeneraci buněk šlach (tenocyty). I o této studii přinášíme stručný referát.

Na závěr chci Vaši pozornost nasměrovat k záznamu ze slavnostního ukončení loňského ročníku Akademie FRM, představit lékaře, 
kteří tento postgraduální kurz absolvovali a získali ocenění  za nejlépe vypracované kazuistiky. V článku uvádíme i stručný souhrn těch-
to kazuistik.

Věřím, že i tímto číslem jsme přispěli k novým poznatkům v oblasti komplementární a integrativní medicíny a zaujali Vaši pozornost 
natolik, abyste se přidali k našim seminářům Akademie FRM 2019, jejichž výčet naleznete na straně 41.

Přeji Vám pevné zdraví v tomto roce a věřím, že k němu i my určitým způsobem přispíváme.

            Lucie Kotlářová, 
 šéfredaktorka
lucie.kotlarova@edukafarm.cz

Šéfredaktorka:
PharmDr. Lucie Kotlářová

Redakční rada:
Prof. MD. Leonello Milani (neurolog)
Prof. MD. Ivo Bianchi (internista)
MD. Antonello Arrighi (pediatr)
Dr. Fabio Olivieri (veterinář)
MD. Alberto Meroni (ortoped)
Prof. Joseph Cullen (onkolog) 
Dr. Marco Alberto Meroni (ortoped)
Dr. Jeanne Drisko (onkolog)
prof. Pier Mario Biava (onkolog)
Dr. Paola Bersellini (farmaceut)
Dr. Marco del Prete (nefrolog)
Prof. Torello Lotti (dermatolog)
Dr. Ivano Ferri (onkolog)
Dr. Costantino Supino (dětský neurolog)
Dr. Andrea Zanetti (farmaceut)
Dr. Simonetta Marucci (endokrinolog)
Vědecký ředitel Guna: Alessandro Perra

Vydavatel:
Edukafarm, spol. s r. o. 
kancelář: V Areálu 1243, 252 42  Jesenice
telefon: 224 252 435, fax: 222 516 048
e-mail: edukafarm@edukafarm.cz

Marketing a inzerce:
Martina Horáková, mobil: 724 261 177
e-mail: horakova@edukafarm.cz

Grafická úprava: Mgr. Radek Lacina

Odborný redaktor: MUDr. Pavel Kostiuk, CSc. 

Číslo 1,  ROČNÍK 9, 2019

Odborná redakce:
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. (onkolog)
MUDr. Marta Kučerová-Holíková (onkolog)
Prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.  
(dětský alergolog a pneumolog)

MUDr. René Vlasák (cévní chirurg a lymfolog)
MUDr. Vladimír Medek (ortoped)
Doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc.  
(vedoucí katedry farmakognozie FaF UK)
PharmDr. Petr Jílek, CSc. (katedra biologických  
a lékařských věd FaF UK)
MUDr. Jindřich Pohl (dětský pneumolog)
MUDr. Alexander Murgaš (ortoped)
MUDr. Eva Klimešová (revmatolog)
MUDr. Dana Vondráčková (algeziolog)
MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. 
MUDr. Lenka Randáková 
Prim. MUDr. Hana Jarošová (revmatolog)
MUDr. Zdeňka Růžičková (pediatr)
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. (gastroenterolog)
MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. (gynekolog)
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. (farmakolog)
MUDr. Pavel Kostiuk, CSc. (pediatr)
MUDr. Miroslav Černý (neurolog)

Tento časopis slouží jako doprovodný edukační materiál vzdělávacích seminářů organizovaných ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a je poskytován na vyžádání odborníka v oblasti zdravotnictví.
Redakce nepřebírá odpovědnost za prezentované názory odborníků. 


