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Vážení kolegové,

první dobrá zpráva je, že jsme na začátku dlouho očekávaného léta a prázdnin. Na strán-
kách druhého letošního vydání Biotherapeutics ale najdete dobrých a zajímavých zpráv a 
textů určitě víc.

Už po otočení této stránky se seznámíte s MUDr. Petrem Šonkou, který je od roku 2017 předse-
dou Sdružení praktických lékařů České republiky. Mimo jiné se věnuje reformě primární péče, 
kterou považuje za klíčovou pro budoucnost. „Obecně postupuje pomaleji, než bych si předsta-
voval, zejména v otázce uvolňování preskripčních omezení pro praktické lékaře,“ říká.

Dlouho připravovaný článek „Chronický únavový syndrom a infekce nervus vagus: psy-
choneurologická hypotéza“ dává do souvislosti únavový syndrom a nervus vagus (neuro-
imunologickou hypotézu). Článek jsme objevili už koncem minulého roku a významně 
ovlivnil pohled na postcovidové pacienty trpící únavou, na pozadi čehož je také změněná 
regulace nervového a imunitního systému. Pozitivní ovlivnění únavového syndromu jde 
tedy přes práci s nervus vagus.

Vztahem infekce a z ní plynoucí zánětlivosti a neuropsychiatrických onemocnění se zabývá text „Infekce, zánět a riziko vzniku neu-
ropsychiatrických poruch“. Zatím se během covidu-19 soustředíme na imunitu, ale je prokázaný přímý vztah koronaviru s centrálním 
nervovým systémem, což má přímé i nepřímé důsledky na neuropsychiatrické poruchy.

Dalším tématem, které zajímá nás všechny, je vliv střevního mikrobiomu na průběh covidu-19. Věřím, že i tento článek bude patřit 
mezi čtené. 

Věnujeme se také v České republice zcela novému tématu, jímž je nedostatek vitaminu C u dětí. Seznámíme vás s výsledky studie, 
která proběhla na dětských odděleních dvou českých nemocnic. Ukázalo se, že naprostá většina dětí trpí nedostatkem tohoto zá-
sadního vitaminu, což má velmi negativní následky na jejich zdraví. „Téměř 75 procent dětí mělo deficit vitaminu C, přičemž u více 
než poloviny z nich odpovídal preskorbutickému až skorbutickému stavu. Jen přibližně čtvrtina našich pacientů dosáhla uspokojivé 
hladiny vitaminu C a pouze 11 procent mělo hladinu vitaminu C v moči odpovídající dostatečné fyziologické saturaci,“ shrnuje hlav-
ní autor studie MUDr. Jan Boženský, primář dětského oddělení nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice. 

Za zajímavost považuji farmakoekonomickou rozvahu, která poukazuje na cenu vitaminu C vztaženou na jeho biologickou do-
stupnost. Z ní vyplývá, že ne vše, co je levné, je opravdu levné a že formulace RosaCelip-LD s lipozomálním vstřebáváním vychází z 
celé ekonomické rozvahy jako absolutní vítěz.

Přeji vám krásné léto a odpočinek podle vašich představ!

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. 

KOLOSTRUM CHRÁNÍ ORGANISMUS 
OD NAROZENÍ!

JEDINÉ KOLOSTRUM S LIPOZOMÁLNÍM VSTŘEBÁVÁNÍM!

Kravské kolostrum v Colenter LD:

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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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 množství antibiotik a potravinových hnojiv.

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

Krávy živené na pastvinách 
Nového Zélandu, kde se podává 
nejméně antibiotik v krmivech 


