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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 podzimního vydání časopisu Biotherapeutics, letos v pořadí třetího.

Jeho obsah je jako obvykle pestrý, nicméně tentokrát jsme se zaměřili na postcovidový syn-
drom, což vidíme jako stále aktuální téma. V rozhovoru na následujících stránkách jsem 
si dovolila shrnout své 2,5leté zkušenosti s pacienty, kteří prodělali covid-19 a přicházejí 
k nám na inPharm Clinic s nejrůznějšími potížemi – od imunologických a nervových po-
ruch až po padání vlasů. Existuje ovšem jeden společný příznak: hyperzánětlivá reakce 
organismu, která se projevuje nejčastěji v oblasti nejvíce oslabené části organismu. V rám-
ci léčby s úspěchem využíváme infuzní vysokodávkovaný vitamin C, který má významný 
vliv na imunitu, nervový a endokrinní systém, což jsou základní regulační systémy našeho 
organismu. Pacientům doporučujeme také každodenní suplementaci vitaminu C s lipo-
zomálním vstřebáváním, konkrétně přípravky z řady Lipo C Askor, jejichž součástí jsou 
diagnostické proužky Uro C Kontrol, které umožňují správné dávkování.

Téma covidu-19 i postcovidového syndromu stále rezonuje, a reflektují to i další stránky Biotherapeutics. Zájemcům o toto téma 
bych doporučila přečíst si článek „Neurologické komplikace covidu-19 a neuroprotektivní role citikolinu“ a seznámit se s kazuisti-
kou týkající se kožních projevů covidu-19.

Z dalších témat bych se ráda zmínila o dopingu ve sportu z farmakologického hlediska. Na článek „Glukokortikoidy a kontrola 
dopingu“ volně navazuje formou otázek a odpovědí Antidopingová poradna. Na dotazy sportovců v ní odpovídá PharmDr. Zdeněk 
Procházka, člen Komise pro terapeutické výjimky Antidopingového výboru ČR.

Jak podpořit imunitu, zejména v těchto a příštích chladných měsících? Inspiraci najdete v článku „Některé možnosti podpory imu-
nity“, na který volně navazují texty „Zkušenosti se suplementací vitaminu C s lipozomálním vstřebáváním u dětí“ a profil přípravku 
PREVAC.

Z ortopedických témat bych Vás ráda upozornila na druhou část reportáže ze seminářů o moderní farmakoterapii osteoartrózy (po-
kračování textu z minulého čísla Biotherapeutics) a článek „Intraartikulární aplikace triamcinolonu působí protizánětlivě, ale inhi-
buje hojení chrupavky“.

Přeji vám příjemné podzimní dny prožité ve zdraví a dobré kondici.

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)
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)

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

Grafická úprava: Mgr. Radek Lacina

Odborný redaktor: MUDr. Pavel Kostiuk, CSc. 

Číslo 3,  ROČNÍK 12, 2022

Redakční okruh:
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 (ortopéd) 
 

PharmDr. Petr Jílek, CSc. (katedra biologických  
a lékařských věd FaF UK)
MUDr. Jindřich Pohl (dětský pneumolog)
MUDr. Alexander Murgaš (ortopéd)
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)
Doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. (farmakolog)
MUDr. Pavel Kostiuk, CSc. (pediatr)

Tento časopis slouží jako doprovodný edukační materiál vzdělávacích seminářů organizovaných ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a je poskytován na vyžádání odborníka v oblasti 
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