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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. 

Vážení kolegové,

periodikum European School of Oncology „CancerWorld“ přináší ve svém úvodníku názor, 
že v průběhu 10 let by imunoterapie mohla významně posílit onkologickou léčbu. Tato tvrze-
ní podpořil i mezinárodní kongres CITIM (Cancer Immunotherapy and Immunomonitoring), 
uspořádaný ve dnech 24.–27. 4. 2017 v Praze.  Výsledky poukázaly na sílící význam znalosti 
imunologických procesů uvnitř nádoru i jeho mikroprostředí a cílených zásahů, neméně důle-
žité pak byly informace o významu funkčního mikrobiomu pacienta. Pokud je mikrobiom na-
rušen opakovaně antibiotickou léčbou, snižuje se výsledná efektivita protinádorové léčby. Na 
kongresu byly prezentovány výsledky komplementárních přístupů u onkologických pacientů, 
a to pomocí vitaminu C, glutathionu, probiotických kmenů Synbiotec, nízkých dávek cytokinů. 
Příspěvek se setkal s kladným přijetím pro prokázaný klinický dopad v rámci zlepšení kvality 
života onkologického pacienta. 

Oblast chronických onemocnění skýtá stále velké možnosti pro další inovativní přístupy, 
založené nikoliv na přesné znalosti molekulárního pozadí, ale na celkovém snížení důsledků stresu, jenž v organismu vyvolává oxidativní 
stres. Myslí se tím podávání biogenních látek, které nevyvolávají nežádoucí reakce a jsou plně využity organismem ve směru navození ho-
meostázy. Tyto látky zvyšují kapacitu reparačních procesů (podpora mitochondriální funkce, navození apoptózy u poškozených či mutova-
ných buněk, zvýšení reaktivity tkání, kontrola průběhu zánětu a potlačení chronické formy atd). Konkrétním příkladem je léčba bolesti po-
mocí injekčně aplikovaného kolagenu, fytolátek, vitaminů a minerálů. Této problematice se věnujeme jak v úvodním rozhovoru s ortopedem 
MUDr. Vladimírem Holoubkem, tak v reportáži z kongresu zaměřeného na kolagenoterapii, kde hlavním přednášejícím lékařem byl MUDr. 
Carlo Massullo, olympijský vítěz v moderním pětiboji v roce 1984. 

Nové práce v oblasti výzkumu vitaminu C přinášejí užitečnou informaci poukazující na snížení aktivity kmenových nádorových buněk 
vlivem vitaminu C a dalších látek. Záznamy seminářů italských lékařů, a to endokrinoložky MUDr. Simonetty Marucci a psychiatra MUDr. 
Maurizia Lupardiniho přibližují pohled italských lékařů na využití biogenních látek u indikací v jejich oborech. Představujeme lékařskou praxi 
MUDr. Michaely Maříkové, která svébytným způsobem nastavila svůj postoj k pacientům.  

Pozvání na naše edukační akce přijal MUDr. Ronald Hunninghake, šéflékař Riordan Clinic v kansaské Wichitě. Dne 7. 6. v Brně a 10. 6. v 
Praze představí svou klinickou praxi s ohledem na využití biogenních látek, jejich monitoring a výhody lipozomálních forem pro pacienta. 
Rozhovor, který poskytl v nedávné době v USA, je součástí tohoto čísla. Témata doplňují vaše kazuistiky, reflektující aktuální problémy, s 
nimiž se setkáváte u pacientů. 
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