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Vážení kolegové,

V tomto čísle předkládáme několik zajímavých reportáží. První (str. 22–29) zachycuje vystoupení 
italského praktického lékaře Antonia Esposita, který k nám přijel již podruhé. Zatímco při první ná-
vštěvě představil spagyrickou fytoterapii spol. Erbenobili, tentokrát se zaměřil na problematiku me-
tylačních procesů probíhajících v těle. Fyziologicky probíhající metylační procesy mají svůj význam 
hlavně tam, kde zasahují do epigenetických dějů, které řídí genovou expresi, a to jak na úrovni buněč-
ného jádra, tak i na úrovni mitochondrie. Jedním ze zásadních sdělení dr. Esposita byl poznatek, že 
sebezdravější a sebespokojenější život se jako epigenetický faktor na našem zdraví neprojeví, pokud se 
nesetká v organismu s prometylačními činidly, tedy donory metylů (vitaminy skup. B, kyselina listová, 
inositol, dimetyl a trimetylglycin atd.).

Druhá reportáž (str. 48–50) poprvé v naší zemi představuje metodu enzymatické katalýzy (E.I.E.). 
Objevili ji výzkumníci z Boloňské univerzity a spočívá v cíleném enzymatickém narušení léčivé rostliny, 
abychom mohli veškeré aktivní látky z rostlinného materiálu využít. Něco takového totiž vůbec není samozřejmé, neboť rostlinná buňka je 
obklopena silnou stěnou, kterou lidské trávicí enzymy jen velice těžko rozkládají. E.I.E. umožňuje vyrobit nikoli klasický extrakt, ale převést 
veškeré obsahové i pomocné látky do přípravku tak, že v podstatě získáváme tekutou rostlinu. Vzhledem ke skutečnosti, že rostliny z důvodu 
své imobility si potřebují vyrábět aktivní látky pro svou ochranu, je jejich obsah vlastně mikrolékárnička, která chrání rostlinu před působe-
ním klimatu, radiace, znečištění a mikroorganismů. Prvním prezentovaným přípravkem je antiparazitikum E.I.E. Antelm a klinické zkušenosti  
lékařky Evy Klimešové s jeho nasazením.

Věrni zásadě, že Biotherapeutics koncipujeme jako people-based-medicine časopis, přinášíme řadu Vámi zpracovaných kazuistik a také 
rozhovor (str. 4–7) s neurologem a rehabilitačním lékařem MUDr. Tomášem Nedělkou, jenž detailně přibližuje svoji praxi řešení muskuloske-
letálních obtíží. Její nedílnou součástí je podávání MD kolagenových injekcí, které jako první lékař u nás začal aplikovat do páteřního kanálu, 
tedy u meziobratlových plotének s útlakem nervových kořenů a facetových kloubů páteře. A propos, MD injekce pronikly až na diplomatic-
kou půdu, když byly představeny vybraným českým lékařům na půdě Velvyslanectví Italské republiky v Kolovratském paláci. Edukačně-spo-
lečenskou akci zaštítila Jeho Excelence Aldo Amati, italský velvyslanec v ČR (str. 36–38).          

Z dalších příspěvků si dovolím nasměrovat Vaši pozornost k článku o endokrinologických souvislostech chronického stresu (str. 10–13), 
americké kazuistice o léčbě adenokarcinomu pankreatu intravenózním askorbátem s vynikajícím výsledkem přežívání a převzatému článku 
z amerického odborného periodika o studiích zabývajících se působením nočního půstu na onkologické onemocnění. Jsem přesvědčena, že 
veškeré texty v tomto čísle shledáte zajímavými a inspirujícími pro Vaši praxi. 


