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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.

Vážení kolegové,

v jarním období, jímž právě procházíme, naše pacienty nejvíce trápí alergie. 
Nicméně nejen alergie a jejich léčba je obsahem tohoto čísla Biotherapeu  cs. Paletu 
využi   fyziologické regulační medicíny (FRM) jsme rozprostřeli od pediatrie přes 
léčbu boles   až k onkologii. A možnos   FRM  m zdaleka nejsou vyčerpány, proto 
jsme připravili seminář na téma využi   principů FRM v dermatologii s dr. Rivkinou 
z Říma. Pozvánku na něj najdete na straně 38. Tento seminář navazuje na velmi 
úspěšnou presentaci prof. Torello Lo   ho, která zazněla v rámci konference vzácných 
onemocnění v Praze ve dnech 17.-18.dubna 2015.

Léčba muskuloskeletální boles   šetrnou formou reprezentují již zaužívané 
kolagenové injekce. Sumarizující příspěvek z pohledu šetrné a bezpečné léčby boles   
přináší článek integrující současné poznání v oblas   boles   (str. 4). Píše se v ní 
také o renesanci stale  mi prověřených fytofarmak v pacienty oblíbených lékových 
formách – náplas  , tablet a gelu s obsahem harpagofytu, pycnogenolu, boswellie a dalších analge  cko-an  fl ogis  ckých 
přírodních látek. Pohled na využi   fytoak  vních látek v současné moderní medicíně a své zkušenos   lékaře hojně využívajícího 
přírodní zdroje účinných látek v klinické praxi prezentuje doc. Bruno Brigo z italské Verony. 

Pediatrická oblast je v tomto čísle reprezentována zamyšlením nad fyziologickou regulací imunitního systému pomocí 
nízkých dávek ak  vních látek, které modulují imunitní systém ve vztahu k infekcím či alergiím (str. 34). Klinické poznatky 
z komplementárních přístupů v pediatrii z pera MUDr. Černého pak dokreslují jejich prak  cké využi   v ambulanci (str. 24).

Regulace střevní mikrofl óry je tématem prof. Milana Lukáše a zároveň jedním z témat FRM. Dobrá kondice střeva je 
předpokladem funkce imunitního systému. Nejen historické souvislos  , ale i nové poznatky v této oblas   přináší článek, který 
vznikl po úspěšné přednášce prof. Lukáše farmaceutům (str. 42).

Onkologická problema  ka je zastoupena souhrnným článkem prof. Pavla Klenera a kol., popisujícím komplementární 
farmakoterapeu  cké přístupy v onkologii (str. 26). Využi   látek, jež primárně chrání zdravé buňky a nenarušují průběh 
standardní terapie, je vítaným doplňkem standardních onkologických postupů. Cílem podávání těchto látek je zvýšení kvality 
života pacienta, snížení projevů nežádoucích účinků standardní onkologické terapie a prodloužení bezpříznakového období 
nemoci. 

Pokud jde o onkologii, společnost Edukafarm se chce ak  vně spolupodílet na formování odborných názorů v této oblas  , 
a proto začíná letos vydávat českou mutaci časopisu Cancer World. Ten je  skovým reprezentantem Evropské školy onkologie 
a zaměřuje se nejen na odborná témata, ale mapuje i poli  cké a sociálně-psychologické aspekty onkologické péče. 

Buďte s námi při tom, když se formuje budoucnost bezpečné terapie.
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