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Vážení kolegové,

třetí letošní vydání časopisu Biotherapeutics začíná rozhovorem s renomovaným or-
topedem, prof. MUDr. habil. Pavlem Dufkem. Vystudoval lékařskou fakultu Masarykovy 
univerzity v Brně a od 80. let minulého století působí v Německu. Od roku 1995 je spjat s 
Schön Klinik Neustadt, má ale rozsáhlé mezinárodní zkušenosti. Novinkou v jeho několik 
desítek let trvající ortopedické praxi je používání injekčních přípravků MD Guna s obsa-
hem tropokolagenu a přípravku CHondroGrid obsahujícího hydrolyzovaný kolagen. 

„CHondroGrid používám při léčbě artrózy kolene, kyčle a hlezna. U ramene, kde jsou 
postižené měkké tkáně, využívám MD injekce,“ říká v rozhovoru pro Biotherapeutics. Po 
zhruba roční zkušenosti považuje hydrolyzovaný kolagen za jednu z nejperspektivnějších 
terapií artrózy, jíž trpí 20 procent celosvětové populace. Jde tak o nejčastější ortopedické 
onemocnění.

S podrobnými výsledky klinických studií týkajících se využití hydrolyzovaného kolage-
nu v léčbě osteoartrózy kolene se můžete seznámit na dalších stránkách. Jeden ze závěrů 

zní: „Přípravek CHondroGrid byl pacienty dobře snášen a pokud jde o účinnost, již po jediné dávce se snížila průměrná bolestivost 
postiženého kloubu a a zlepšila se pohyblivost a funkce.“

Velký prostor v časopisu věnujeme tématu postcovidového syndromu a nabízíme možnosti podpory protiinfekční imunity. Post-
covidový syndrom tentokrát nahlížíme z pohledu mikroimunoterapeutické léčby a věnujeme se i reaktivaci viru Epstein-Barrové u 
pacientů po prodělaném covidu-19. Pokud jde o protiinfekční imunitu, velkou roli v ní hraje vitamin C, a to díky svému zásadnímu 
významu pro funkci všech složek imunitního systému. Vedle něj může také výrazně napomoci kolostrum – mateřské mléko, které 
se tvoří u savců tvoří v poslední třetině těhotenství a v prvních dnech po porodu. Oproti zralému mléku produkovanému v dalších 
obdobích laktace je bohatší o celou řadu složek, které podporují ochranu před infekcemi. Patří k nim imunoglobuliny, antimikrobi-
ápřlně působící peptidy, polypeptidy bohaté na prolin, cytokiny, molekuly specifických mikroribonukleových kyselin (mikroRNA), 
oligosacharidy a řada růstových faktorů. Spojení vitaminu C a kolostra působí blahodárně na posílení celkové imunity.

Nezapomněli jsme ani na důležitou roli výživy, konkrétně v rámci prevence a léčby covidu-19 a pro zabránění vzniku kardiovasku-
lárních onemocnění, která patří ve vyspělých zemích mezi choroby s nejvyšší mortalitou.

Přeji vám, abyste podzim i blížící se zimní období prožili ve zdraví a v dobré fyzické i psychické kondici.

Lucie Kotlářová, 
šéfredaktorka

lucie.kotlarova@edukafarm.cz
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