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Editorial

Vážení kolegové,

tento časopis je zde mimo jiné proto, aby dokumentoval, jak se dnes mění klasické medicínské 
paradigma. Výtečnou zkratkou je popsal německý lékař MUDr. Marcus Stanton: „jedna příčina spouští 
jednu nemoc, na niž je jedna terapie.“ Podle něj však ve skutečně moderní medicíně čím dál více slaví 
úspěch imunologický přístup a kybernetický pohled, kdy lékař rozplétá síť vzájemně provázaných po-
chodů a působících faktorů a v původně nepřehledném shluku mnoha projevů hledá ty, jež odhalují 
systémové souvislosti a možnosti, jak na ně terapeuticky působit. Reportáž z vystoupení německého 
lékaře najdete na str. 24.

Takovýto přístup se musí opírat o nejnovější vědecké výzkumy, které do zmíněných systémových 
souvislostí vnášejí čím dál více světla. O nových poznatcích ukazujících na prolínání neurologie a 
imunologie, kdy na ani jeden z těchto oborů už nelze pohlížet izolovaně, ale jako na jeden systém, 
se dočtete na str. 36. Jejich zatím nejlépe popsaným propojením je tzv. zánětový reflex a cytokino-
vá produkce s ním spjatá. Senzorické signály přenáší nervus vagus, od něhož pak vedou spojnice k 
dalším orgánům, např. nadledvinkám a střevu. Nelze v dané souvislosti nepřipomenout koncept psycho-neuro-endokrino-imunitní osy 
(PNEI), s nímž už celá léta pracujeme. 

Podvojná linie „praxe“ a „nové poznatky“ pak prolíná celým číslem, které držíte v ruce, a někdy dokonce v jednom článku. Mám 
konkrétně na mysli úvodní rozhovor s odborně velmi zdatným ostravským ortopedem MUDr. Martinem Mohylou, jenž vytvořil vlastní 
diferenciálně-diagnostický systém, umožňující určit, u kterých pacientů s bolestí v oblasti kyčle je zdroj obtíží opravdu v samotném 
kyčelním kloubu. Na jeho základě pak pro fotbalisty Baníku Ostrava zpracoval preventivní program, jehož součástí je aplikace MD 
kolagenových injekcí. 

Zatímco teoretické znalosti o propojení nervového a imunitního systému si můžete obohatit v článku o souvislosti stresu a GIT (str. 46), 
jeho praktické aspekty rozebírá text o mikroimunoterapeutickém přístupu k problematice stresu a stárnutí (strana 18). S kolagenoterapií se 
pak ještě setkáte v „nahlédnutí do ordinace“ sedlčanského ortopeda MUDr. Martina Zahradníka (strana 4).

Na závěr jsem si nechala velmi smutnou zprávu. Ve věku 38 let nás opustil velice talentovaný lékař MUDr. Martin Majirský. S onkologem, 
jenž dokázal vtělit do konkrétních postupů svou osobní odbornou maximu „Léčit neléčitelné“, se loučíme na str. 11. Mluvit u tak mladého 
odborníka o odkazu je v případě dr. Majirského zcela na místě a my věříme, že nezůstane nepovšimnut.    
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