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Editorial

Vážení kolegové,
v druhém čísle letošního ročníku časopisu Biotherapeutics publikujeme převážně kompaktní 

odborná sdělení, která jsou zaměřena na různá důležitá témata, např. na souvislosti mitochondriální 
medicíny a onkologie, na léčbu alergie či terapii bolestivých stavů. 

Úvodní rozhovor představuje profesní praxi MUDr. Davida Krbuška, pediatra a zároveň klinic-
kého imunologa. Tento lékař integroval fyziologickou regulační medicínu do své klinické praxe a se 
svými zkušenostmi se s námi podělil. 

Pokračujeme v seriálu, který Vás pravidelně seznamuje s důsledky vlivu dlouhodobého stresu na 
různé systémy. Tentokrát přinášíme článek o vlivu chronického stresu na snížení protivirové imunity. 

Dále v časopise najdete dvě zajímavá sdělení na téma alergií. První z nich rozebírá mechanismy 
protialergického působení vitaminu C. Druhý příspěvek představuje použití mikroimunoterapie v 
alergologii - multikomponentní přípravek 2LALERG, zaměřený na modulaci imunitních odchylek, 
doprovázejících alergický proces. Lze jej vhodně a synergicky kombinovat s jinou protialergickou léč-
bou a podávat v průběhu alergenní sezóny, ale s výhodou i 2-3 měsíce před jejím začátkem. Může tak 
přispět ke zmírnění alergických projevů, což umožňuje racionalizaci farmakoterapie včetně snížení spotřeby antihistaminik.

Dále v časopise představujeme patentované hydroenzymatické extrakty z léčivých rostlin, včetně vysoce kvalitních výtažků z kurkumy, 
boswelie, harpagofytu, meduňky, černého rybízu, pryskyřice z Chios, a dále směsi s různými prospěšnými účinky, např. protiparazitickými.

Mitochondriální medicína je v tomto čísle zastoupena zajímavým příspěvkem popisujícím souvislosti mezi činností mitochondrií a 
maligním procesem. Toto téma je americkým lékařem Michaelem Karlfeldtem představeno z pohledu možností obnovení fyziologické mi-
tochondriální funkce jako součásti léčby nádorového onemocnění.

Dále v časopise referujeme o nedávno publikované studii, prokazující příznivý vliv přípravku Citomix na humorální a buněčnou imuni-
tu. Tento účinek umožňuje využití přípravku v prevenci a léčbě recidivujících respiračních onemocnění, zvláště v pediatrii.

Shrnující sdělení prof. Pavla Klenera k otázce využití vitaminu C a glutathionu jako komplementární léčby v onkologii přetiskujeme z 
časopisu Onkologická revue.

Příspěvkem především na gastroenterologické téma je reportáž z odborného semináře, na kterém vystoupil německý lékař Dr. Marcus 
Stanton. 

Téma léčby bolesti je zastoupeno hned několika příspěvky. První z nich se zabývá využitím methysulfonylmethanu (MSM) v revma-
tologii z hlediska současné evidence účinnosti. Dalším příspěvkem je reportáž z odborné konference věnované léčbě bolestí pohybového 
aparátu, která se konala letos na zámku Zbiroh. Na konferenci vystoupili významní odborníci, např. přední český ortoped prof. Tomáš Trč z 
pražské Fakultní nemocnice v Motole a italský ortoped Dr. Alberto Marco Meroni z ortopedické kliniky nemocnice Niguarda v Miláně.  
K tématu léčby bolesti se také váže review z pera prof. Leonella Milaniho, který předkládá přehled klinických studií účinnosti přípravků s 
obsahem injekčního kolagenu (tzv. MD injekcí) za posledních 10 let.

S přáním příjemného čtení
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