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Zmírnění bolestí a zlepšení 
pohyblivosti svalů, kloubů a páteře.
Zpomalení degenerace kloubů 
a přidružených tkání. 
Bez nežádoucích účinků 
Bez alergických reakcí 
Bez rizika lékových interakcí

Benefi ty

Složení a mechanismus účinku
Guna MD injekce obsahují kolagen a fytofarmaka. 
Kolagen je základní stavební jednotkou poji-
vových tkání a kloubních systémů. Podáním 
tohoto biomateriálu do specifi ckých míst se 
zlepší  jeho profi l a mikrostruktura, což vede ke 
zpevnění a restrukturalizaci pojivových tkání 
a kloubních systémů, přičemž tak dochází k 
odstranění příčiny bolesti. Uvedené strukturální 
posílení kloubního pouzdra,  šlach a vazů do-
plňují fytofarmaka působící protizánětlivě.

www.mdkolagen.cz

Vážení kolegové,

vítejte u druhého letošního vydání časopisu Biotherapeutics. Konečně jsme se dočkali léta 
a s ním spojeného odpočinku a nabírání sil. Neznamená to ale, že bychom měli přestat u 
sebe i u svých pacientů dbát na péči o imunitu. Právě jí se zabývá hlavní rozhovor tohoto 
vydání Biotherapeutics s PharmDr. Petrem Jílkem, CSc., který se na Farmaceutické fakultě 
Univerzity Karlovy v Hradci Králové specializuje na imunologii, imunofarmakologii a mi-
krobiologii.

„Máme historicky nejdelší délku života. Přesto bychom měli rádi ještě dokonalejší imu-
nitu, tedy takovou, o níž vůbec nevíme – chrání nás, aniž by poškozovala a my si to vůbec 
neuvědomujeme, běží takříkajíc na pozadí. To je ideální stav,“ říká doktor Jílek s tím, že v 
praxi imunita občas dostatečně nefunguje při střetu s některými patogenními mikroorga-
nismy nebo v důsledku selhání regulačních mechanismů dochází k nejrůznějším alergiím. 
Velký význam přikládá vitaminu C a dalším vitaminům, a také kolostru, které obsahuje 
řadu látek a buněk zajišťujících střevní protimikrobiální imunitu.

Petr Jílek zdůrazňuje rovněž roli vysokodávkovaného infuzního vitaminu C při onkologických onemocněních, což potvrzuje i pře-
hledový článek „Vysokodávkovaný vitamin C a jeho role v léčbě onkologických onemocnění“.

Tématu imunity se věnujeme také v jiných textech, například v článku „Glutathion a imunitní systém“ pojednávajícím o významu 
glutathionu, který představuje nejdůležitější antioxidant v lidském organismu. Z dalších látek, které člověk potřebuje pro zvládání 
různých životních situací, můžeme jmenovat například citikolin, který má podle studie publikované v časopise The Journal of Nu-
trition pozitivní vliv na paměťové funkce.

Mnoho lidí – mladých i seniorů – v současné době trpí bolestmi pohybového aparátu. Proto se na stránkách tohoto vydání Biothe-
rapeutics zabýváme moderními přístupy v léčbě těchto obtíží, zejména v reportáži ze seminářů o moderní farmakoterapii artrózy 
nebo v článku „Léčba osteoartrózy kyčle pomocí zdravotnického prostředku MD-Hip – klinické a funkční hodnocení s použitím 
systému pro analýzu způsobu chůze“.

Přeji vám krásné léto a mnoho pozitivních zážitků z dovolené.

Lucie Kotlářová, 
šéfredaktorka

lucie.kotlarova@edukafarm.cz
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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. 


