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Editorial

Vážení kolegové,

máte před sebou nové číslo časopisu. Před dvěma roky jsme se rozhodli, že budeme sledovat 
saturaci vitaminu C v České republice a požádali jsme proto imunologické privátní pracoviště o spo-
lupráci s InPharmClinic. Epidemiologické studie poukazují na cca 30% deficit vitaminu C v evropské 
populaci, hlubší deficit je pak u nekterých chorob. Systematicky jsme začali testovat hladinu vitaminu 
C v moči pomocí diagnostických proužků Uro C Kontrol. Dle výsledků je pak upravována dávka infuz-
ního vitaminu C na klinice a lipozomálního vitaminu C doma. Zjistili jsme, že 86% nových pacientů 
má nějakou míru deficitu vitaminu C. Terapií je deficit výrazně snížen. 

V časopise najdete také profil přípravku Lipo C Askor Forte, který je technologickou inovací stáva-
jícího přípravku Lipo C Askor. S tématem také souvisí článek zaměřený na popis jednotlivých mecha-
nismů účinku vitaminu C, které se uplatňují v protinádorové léčbě. 

Svou pozornost prosím věnujte rozhovoru s německo-českým lékařem MUDr. Voráčkem, který je v lékařském týmu pečujícím o naše 
vrcholové tenistky a další sportovce. 

Uprostřed časopisu naleznete plakát zaměřený na podporu funkce CNS pomocí biogenních látek. Tento plakát koresponduje s referá-
tem o prezentaci rakouské lékařky Renate Schied, která na Akademii FRM přednášela o roztroušené skleróze. Efektivní protokol léčby také 
nabízíme u článku věnovaného chronickému stresu a jeho dopadu na lipidový metabolismus. 

MUDr. Eva Klimešová se s námi podělila o své klinické zkušenosti s léčbou parazitóz. Dalším sdělením je popis symbiotické koexistence 
virů, bakterií, plísní a parazitů, jejich imunosupresivního působení a možnostech léčebné intervence. 

Téma léčby bolesti souvisí s aplikací kolagenových injekcí. Nové poznatky o použití přípravku MD-Lumbar u spondylolistézy v Itálii při-
náší článek primáře rehabilitace a fyzioterapie nemocnice v Turíně. S tématem léčby bolesti také souvisí i článek referující o rizicích a bene-
fitech léčby tendinopatií injekčními glukokortikoidy; ukazuje, že tato léčiva mají významné negativní účinky na buňky šlachy a na syntézu 
kolagenu.  

Na závěr Vás zvu na odbornou konferenci, která se bude konat v listopadu na téma možnosti ovlivnění imunity peptidy bovinního ko-
lostra. Přednášet bude americký odborník na tuto problematiku. Tématu kolostra je v tomto čísle Biotherapeutics věnován i odborný profil 
přípravku Colenter LD . 

S přáním příjemného čtení             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. 


