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Vážení kolegové,

držíte v rukou další číslo časopisu, který se zaměřuje na nutriční farmakologii a přináší řadu 
nových odborných informací.

Bylo nám potěšením vést rozhovor s praktickým lékařem MUDr. Radkem Svobodou z Tře-
mošnice, kterého pacienti označují za „českého doktora House“. V úvodním rozhovoru našeho 
časopisu se seznámíte s jeho profesní kariérou.

Vitamin C má rozhodující význam pro zdraví dítěte. Deficit tohoto vitaminu je i v civilizo-
vaných zemích relativně častý. V pediatrii je jeho suplementace vhodná například při nepro-
spívání, nechutenství, v rekonvalescenci, pro zvýšení odolnosti proti infekcím, při anémii, pro 
podporu nervového systému. Souhrnně o tom pojednává článek, na jehož znění se podílela 
řada našich pediatrů. 

Dalším příspěvkem je referát o sympoziu věnovaném významu vitaminu C v léčbě infekč-
ních a onkologických onemocnění. Akce se konala na Novém Zélandu a prezentovaná proble-
matika je velmi inspirativní pro využití vitaminu C v klinické praxi. 

Dalším nepřehlédnutelným tématem obsaženým v tomto vydání Biotherapeutics jsou para-
zitózy. O střevních parazitech pojednává článek z pera internistky MUDr. Evy Klimešové, která 
se významně zasloužila o šíření odborného povědomí o parazitech a jejich nepříznivých vli-
vech na lidský organismus. Článek paní doktorka doplnila kazuistikou ze své praxe.

Mikroimunoterapie je v tomto čísle Biotherapeutics reprezentována tématem infekcí, způso-
bených virem Epstein-Barrové (EBV). Jedná se o virus, jímž je vysoce promořena naše populace a 
který v určitých situacích významně oslabuje imunitu a epigeneticky moduluje expresi genů v pro-
nádorovém směru. Mikroimunoterapeutický přípravek 2LEBV významně ovlivňuje tyto procesy a 
stává se účinným nástrojem při boji s touto virózou. To potvrzuje i kazuistika z praxe MUDr. Adély 
Latislavové, u jejíž pacientky kromě snížení aktivity EBV došlo i k eradikaci chlamydiové infekce.  

Problematika diagnostiky boreliózy a souvisejících bakteriálních a virových infekcí přenáše-
ných klíšťaty je námětem dalšího příspěvku. Článek může být inspirací pro využití diagnostiky 
těchto infekcí v nově navázané spolupráci s laboratořemi ArminLab v Německu, které se na 
tuto problematiku zaměřují.

Na závěr svého pozdravu Vás chci pozvat na Akademii FRM 2020, jejíž program nalezne-
te uvnitř časopisu, a která bude svým obsahem sledovat aktuální trendy současné medicíny  
v oblasti boreliózy, metabolického syndromu, alergií a dalších onemocnění.

Těším se na setkání s Vámi v příštím roce.

S přáním příjemného čtení

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. 

Obsahuje kolostrum  s lipozomálním vstřebáváním  

Kravské kolostrum 
v Colenter LD:

je testováno HPLC a ELISA na obsah 
účinných látek a protilátkovou 
bioaktivitu,

standardně obsahuje minimálně 
25–30 % imunoglobulinů, 1,5 % 
laktoferinu, 1,5 % růstových faktorů, 
3–5 % PRP (proline-rich polypeptides),

neobsahuje laktózu a ani stopová množ-
ství antibiotik a potravinových hnojiv.

Uvedené látky v kolostru mají zásadní význam 
pro optimalizaci obranyschopnosti organismu 
a gastrointestinální pohodu 
u zdravých lidí.

Lipozomální forma:
chrání složky kolostra před 
destrukcí při průchodu žaludkem, 
zvyšuje jeho vstřebávání

udržuje oproti běžnému 
kolostru v organismu jeho 
vyšší hladinu a biodostupnost, 
což podporuje integritu 
střeva a imunitní systém.

Informační servis: inPharm, tel.: 241 432 133, e-mail: info@inpharm.cz, www.inpharm.cz
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